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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy az Uniónak hatékonyabb közlekedési ágazatra van szüksége, amely 
hozzájárul kibocsátáscsökkentési terveinek megvalósításához és az energiafüggőség 
mérsékléséhez; 

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazatra vonatkozó energiamegtakarítási politikák nem 
eredményezhetik a mobilitás korlátozását, valamint hogy a kibocsátáscsökkentési 
előírások esetében mindig fel kell mérni a versenyképességre gyakorolt hatásukat;  úgy 
véli, hogy az erőforrás-hatékony közlekedési ágazat csakis olyan kiegyensúlyozott 
politikai megközelítéssel valósítható meg, amely a gazdasági szereplők számára megfelelő 
ösztönzőket biztosít;

3. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológiák rendkívüli 
lehetőségeket kínálnak a személy- és áruszállítás kibocsátásainak csökkentése terén; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az olyan innovatív megoldásokat, mint például az 
optimalizált útvonaltervezés, az intermodalitás vagy a járművek és az infrastruktúra 
közötti kommunikáció; emlékeztet arra, hogy az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazása csökkentheti az utazások szükségességét;

4. rámutat arra, hogy az európai kutatások új megoldásokat kínálhatnak a közlekedés 
hatékonyságának növelésére, és üdvözli a Bizottság stratégiai megközelítését ezen a téren; 
úgy véli, hogy a kutatási eredmények kereskedelmi forgalomba hozatalának hatékonyabb 
módjaira van szükség;

5. szorgalmazza a fenntartható bioüzemanyagok szerepének növelését az Unió 
energiaszerkezetében; ugyanakkor megjegyzi, hogy a bioüzemanyagok arányának 
bármilyen növelését alaposan elő kell készíteni, arról megfelelő tájékoztatást kell nyújtani, 
valamint jól kell végrehajtani, hogy valamennyi érintett szereplőnek készen kell állnia a 
bevezetés időpontjában arra, hogy a szükséges üzemanyagot szállítani tudja, az állami 
hatóságoknak pedig el kell magyarázniuk az üzemanyag-összetételben tapasztalható 
bármilyen változás következményeit.


