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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se îndrepte către un sector al transporturilor mai 
eficient, care să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor și la scăderea 
dependenței energetice;

2. subliniază faptul că politicile de economisire a energiei vizând sectorul transporturilor nu 
trebuie să restrângă mobilitatea, iar cerințele de reducere a emisiilor trebuie să fie evaluate
în funcție de impactul lor asupra competitivității; consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor economici stimulentele adecvate;

3. evidențiază faptul că tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au un mare potențial 
de reducere a emisiilor generate de transportul de pasageri și de marfă; subliniază 
necesitatea de a promova soluții inovatoare, cum ar fi planificarea optimă a rutelor, 
intermodalitatea sau comunicarea dintre vehicule și infrastructură; amintește faptul că 
utilizarea TIC poate ajuta la reducerea necesității de a călători;

4. arată faptul că cercetarea europeană poate oferi soluții noi de creștere a eficienței 
transporturilor și salută abordarea strategică a Comisiei în această privință; consideră că 
este nevoie de modalități mai eficiente de comercializare a rezultatelor cercetării;

5. susține creșterea rolului biocombustibililor durabili în mixul energetic al UE; subliniază 
însă faptul că introducerea unei ponderi mai mari a biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, comunicată și executată, că toate părțile interesate trebuie să fie pregătite să 
furnizeze la momentul introducerii mixul cerut de combustibili, iar autoritățile publice 
trebuie să explice care sunt consecințele oricărei schimbări în mixul de combustibili.


