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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau veikiančios transporto sistemos, kuri padėtų siekti 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę priklausomybę;

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui taikomos energijos taupymo politikos nuostatomis 
neturi būti apribojamas judumas ir kad bet kokie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
reikalavimai turi būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį konkurencingumui; mano, kad 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą transporto sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės veiklos 
vykdytojams;

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) galimybių dėka 
turėtų sumažėti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant keleivius ir 
krovinius;  pažymi, kad reikia skatinti inovacinius sprendimus, pvz., optimalaus maršruto 
planavimą, skirtingų transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp transporto priemonių ir 
infrastruktūros;  primena, kad naudojant IKT gali sumažėti būtinybė keliauti;

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą siekiant 
padidinti transporto sistemos efektyvumą ir palankiai vertina strateginį Komisijos požiūrį 
šiuo aspektu; mano, kad reikia ieškoti efektyvesnių mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymo 
komerciniais tikslais būdų;

5. mano, kad reikia skatinti tvaraus biodegalų naudojimą ES energijos rūšių derinyje;  tačiau 
atkreipia dėmesį, kad bet kokiam didesnės biodegalų dalies naudojimui reikia kruopščiai 
pasiruošti, pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai įvykdyti ir kad visos 
suinteresuotosios šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą degalų mišinį įdiegimo metu, 
o valdžios institucijos paaiškinti bet kokių pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.


