
PA\873747SV.doc PE469.856v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/2096(INI)

14.7.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för transport och turism

över kommissionens vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”
(2011/2096(INI))

Föredragande: Krišjānis Kariņš



PE469.856v01-00 2/3 PA\873747SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\873747SV.doc 3/3 PE469.856v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är medvetet om att EU måste utveckla en effektivare transportsektor 
som bidrar till utsläppsminskningsmålen och till att minska energiberoendet.

2. Europaparlamentet understryker att energibesparingsstrategierna inom transportsektorn 
inte får minska rörligheten och att alla krav på utsläppningsminskningar måste utvärderas 
utifrån deras inverkan på konkurrenskraften. Parlamentet anser att en resurseffektiv 
transportsektor endast kan uppnås genom en balanserad strategi som ger ekonomiska 
aktörer rätt incitament.

3. Europaparlamentet framhåller de stora möjligheter som informations- och 
kommunikationstekniken erbjuder när det gäller att minska transportutsläppen från 
personresor och godstrafik. Parlamentet understryker behovet av att främja innovativa 
lösningar som t.ex. optimerad planering av resrutter, intermodalitet eller kommunikation 
mellan fordon och transportinfrastruktur, och påminner samtidigt om att informations- och 
kommunikationsteknik kan hjälpa till att minska behovet av att resa.

4. Europaparlamentet påpekar att europeisk forskning kan tillhandahålla nya lösningar för att 
öka transporteffektiviteten, och välkomnar kommissionens strategiska tillvägagångssätt på 
detta område. Dessutom måste kommersialiseringen av forskningsresultat förbättras.

5. Europaparlamentet anser att hållbara biobränslen bör ges en mer framträdande roll 
i EU:s energimix, men konstaterar samtidigt att en eventuell ökning av andelen 
biobränslen måste vara väl förberedd, åtföljas av ordentlig information och genomföras på 
ett lämpligt sätt. Dessutom måste alla berörda parter vara beredda att tillhandhålla den 
begärda bränslemixen när ökningen införs, och myndigheterna måste förklara vilka följder 
en eventuell ändring i bränslemixen kommer att få.


