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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da se mora Evropska unija preusmeriti v bolj učinkovit prometni sektor, ki bo 
prispeval k njenim ciljem za zmanjšanje emisij in za manjšo energetsko odvisnost;

2. poudarja, da politike za varčevanje z energijo v prometnem sektorju ne smejo omejevati 
mobilnosti ter da je treba zahteve za zmanjšanje emisij oceniti glede na njihov učinek na 
konkurenčnost; meni, da bi lahko z viri gospodaren prometni sektor oblikovali le s 
pomočjo uravnoteženega političnega pristopa, ki bo gospodarskim akterjem dajal ustrezne 
spodbude;

3. poudarja velike možnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri zmanjšanju 
emisij v prometu pri potovanjih in tovornem prometu; poudarja, da je treba spodbujati 
inovativne rešitve, kot so optimirano načrtovanje poti, intermodalnost ali komunikacija 
med vozili in infrastrukturo; opozarja, da je mogoče s pomočjo uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij zmanjšati potrebo po potovanjih,

4. poudarja, da lahko evropske raziskave ponudijo nove rešitve za večjo učinkovitost v 
prometu, ter pozdravlja strateški pristop Komisije k temu vprašanju; meni, da je treba 
učinkoviteje tržiti rezultate raziskav;

5. zagovarja večjo vlogo trajnostnih biogoriv v mešanici energetskih virov EU; vendar 
ugotavlja, da mora biti uvajanje večjega deleža biogoriv dobro pripravljeno, objavljeno in 
izvedeno, da morajo biti vse zainteresirane strani pripravljene na oskrbo z zahtevano 
mešanico goriva ob času uvedbe ter da morajo javni organi pojasniti posledice sprememb 
v gorivni mešanici.


