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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. erkent dat de Europese Unie de richting moet inslaan van een efficiëntere vervoerssector 
die helpt haar emissiebeperkingsdoelen te halen en haar afhankelijkheid van energie 
geringer maakt;

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik van hulpbronnen maakt alleen te realiseren is met 
een evenwichtige beleidsbenadering die de economische actoren de juiste stimulansen 
geeft;

3. benadrukt het enorme potentieel dat de informatie- en communicatietechnologie biedt 
voor de emissies van het passagiers- en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak innovatieve 
oplossingen te bevorderen, zoals op de gebieden van een geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen voertuigen en infrastructuur; herinnert eraan dat 
het gebruik van informatie- en communicatietechnologie de noodzaak om te reizen kan 
helpen beperken;

4. wijst erop dat Europees onderzoek nieuwe oplossingen kan bieden om de efficiëntie van 
het vervoer te verbeteren en juicht de strategische benadering van de Commissie in dit 
verband toe; is van mening dat er behoefte is aan efficiëntere manieren om 
onderzoekresultaten commercieel toe te passen;

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een belangrijker rol in de EU-energiemix te laten 
spelen; merkt niettemin op dat bij iedere vergroting van het aandeel van biobrandstoffen 
een goede voorbereiding, communicatie en uitvoering noodzakelijk zijn, dat alle 
rechtstreeks betrokkenen gereed moeten zijn om het gevraagde nieuwe brandstofmengsel 
op het moment van invoering te leveren en dat de overheidsinstanties een toelichting 
moeten geven op de gevolgen van een verandering van het brandstofmengsel.


