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DOPRAVNÁ POLITIKA: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločná dopravná politika je jednou z oblastí spoločnej politiky už viac ako 30 rokov.
Jej počiatky sú dané rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 22. mája 1985 o žalobe
pre nečinnosť, ktorú na Radu podal Európsky parlament. Popri otváraní dopravných trhov
konkurencii a budovaní transeurópskych sietí nadobudne do roku 2020 na dôležitosti téma
udržateľnej mobility, najmä v súvislosti s neustálym nárastom emisií skleníkových plynov,
ktoré toto odvetvie vytvára a ktoré by mohli ohrozovať klimatické ciele Európskej únie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 4 ods. 2 písm. g) a hlava VI ZFEÚ.

CIELE

Členské štáty zdôraznili význam spoločnej dopravnej politiky už v Rímskych zmluvách tým,
že jej venovali osobitnú hlavu. Doprava sa tak stala jednou z prvých oblastí spoločnej politiky
Spoločenstva. Spočiatku bolo prioritou vytvorenie spoločného dopravného trhu, to znamená
realizácia slobody služieb a otvorenie dopravných trhov. Tento cieľ sa z veľkej časti dosiahol,
keďže sa konkurencii postupne otvoria aj železničné trhy (vnútroštátne služby osobnej dopravy).
Pri otváraní dopravných trhov ide zároveň o vytváranie spravodlivých podmienok hospodárskej
súťaže pre jednotlivé druhy dopravy, ako aj medzi druhmi dopravy navzájom. Preto nadobudla
postupom času čoraz väčší význam harmonizácia právnych, regulačných a správnych predpisov
členských štátov vrátane rámcových technických, sociálnych a daňových podmienok.
Aj napriek poklesu prepravy, ku ktorému došlo v dôsledku hospodárskej krízy v roku 2008,
viedlo úspešné zavŕšenie vytvárania vnútorného európskeho trhu, odstránenie vnútorných
hraníc a klesajúce ceny za prepravu v súvislosti s otvorením a liberalizáciou dopravných trhov,
ako aj zmeny v systéme výroby a skladovania v strednodobom horizonte k rastu prepravovaného
množstva osôb a nákladu. Z ekonomického hľadiska veľmi úspešné a dynamické odvetvie
dopravy však začalo so sebou prinášať čoraz vyššie sociálne a ekologické náklady. V dôsledku
toho začala hrať čoraz významnejšiu úlohu koncepcia trvalo udržateľnej mobility.
Táto koncepcia sa nachádza na rozhraní dvoch rôznych cieľov. Na jednej strane je zabezpečenie
nízkonákladovej a účinnej mobility tovaru a osôb centrálnym prvkom konkurencieschopného
spoločného trhu EÚ a priaznivým základom voľného pohybu osôb. Na druhej strane je
však potrebné čeliť čoraz vyššej hustote dopravy a minimalizovať externé náklady v podobe
dopravných nehôd, ochorení dýchacích ciest, zmeny klímy, hluku, poškodzovania životného
prostredia a dopravných zápch.
Uplatňovanie tejto koncepcie je spojené s integrovaným prístupom k optimalizácii efektívnosti
dopravného systému, organizácie dopravy a bezpečnosti, ako aj s obmedzením spotreby
energií a dosahov na životné prostredie. Kľúčovými cieľmi sú okrem iného posilnenie
konkurencieschopnosti ekologických druhov dopravy, vytvorenie integrovaných dopravných
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sietí využívaných dvoma alebo viacerými druhmi dopravy (kombinovaná železničná/cestná
doprava a intermodalita), ako aj vytvorenie spravodlivých konkurenčných podmienok medzi
druhmi dopravy na základe spravodlivého rozdelenia nimi vyvolaných nákladov.
Napriek značnému úsiliu musí ešte európska dopravná politika čeliť veľkým výzvam spojených
s udržateľnosťou, najmä pokiaľ ide o boj proti globálnemu otepľovaniu. Doprava vytvára takmer
štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú v EÚ-28 (po energetickom sektore
ide o druhý najväčší zdroj skleníkových plynov). Doprava je okrem toho v Európe jediným
odvetvím, kde od roku 1990 došlo k nárastu emisií skleníkových plynov, a to celkovo takmer
o 22 %. (Začiatkom recesie v roku 2008 sa tieto emisie začali znižovať, dlhodobý trend je
však rastový.) Biela kniha o doprave z roku 2011 preto nabáda k znižovaniu emisií (a to aj
v medzinárodnej leteckej doprave a s výnimkou pre medzinárodnú námornú dopravu) o 20 %
v období 2008 – 2030 a prinajmenšom o 60 % v období 1990 – 2050, ako aj pre medzinárodnú
námornú dopravu o 40 % v období 2005 – 2050. Biela kniha ďalej navrhuje, aby podiel
udržateľných nízkouhlíkových palív v leteckej doprave dosiahol 40 % do roku 2050 a aby sa
podiel vozidiel na konvenčné palivo v mestskej doprave znížil do roku 2030 o 50 % a do roku
2050 o 100 %.

VÝSLEDKY

A. Všeobecné politické usmernenia
Biela kniha o dobudovaní vnútorného trhu z roku 1985 obsahovala odporúčania na zabezpečenie
slobodného poskytovania služieb. Obsahovala aj konkrétne odkazy na dopravu a pre všetky
jej typy (pozemná, námorná a letecká) stanovovala ciele, ktoré sa mali dosiahnuť najneskôr
do 31. decembra 1992. Medzi týmito cieľmi bolo aj budovanie dopravných infraštruktúr
v záujme Spoločenstva, zjednodušenie kontrol a formalít na hraniciach a zlepšenie bezpečnosti.
Dňa 2. decembra 1992 Komisia prijala bielu knihu o budúcom rozvoji spoločnej dopravnej
politiky (COM(1992)0494). Vyzvala na otváranie dopravných trhov, rozvoj transeurópskych
sietí, posilňovanie bezpečnosti a zosúladenie v sociálnej oblasti. Táto prvá biela kniha súčasne
symbolizovala zmenu smerom k integrovanejšiemu prístupu presahujúcemu rámec jednotlivých
druhov dopravy na základe koncepcie trvalo udržateľnej mobility. V nadväzujúcej bielej
knihe z 22. júla 1998 s názvom Spravodlivé platby za využívanie infraštruktúry: postupný
prístup k spoločnému rámcu spoplatňovania dopravnej infraštruktúry v EÚ (COM(1998)0466)
Komisia poukazuje na veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o účtovanie
poplatkov v doprave, ktoré viedli k rôznym formám narušenia hospodárskej súťaže v rámci
jednotlivých druhov dopravy aj medzi nimi.. Okrem toho existujúce systémy poplatkov
dostatočne nezohľadňovali ekologické a sociálne aspekty dopravy.
Komisia vo svojej druhej bielej knihe s názvom Európska dopravná politika do roku 2010:
čas rozhodnúť sa (COM(2001)0370) analyzuje najskôr problémy a výzvy európskej dopravnej
politiky – najmä so zreteľom na blížiace sa rozšírenie EÚ smerom na východ. Komisia
predpovedala výrazný nárast objemu dopravy spojený s narastajúcim preťažením a dopravnými
zápchami najmä v cestnej a leteckej doprave s následnými narastajúcimi rizikami pre ľudské
zdravie a životné prostredie. Komisia v záujme zvrátenia týchto tendencií a vytvorenia
ekonomicky efektívneho, no zároveň ekologicky a sociálne únosného dopravného systému
navrhla prijatie balíka 60 opatrení. Ich cieľom malo byť oddelenie narastajúcej hustoty dopravy
od ekonomického rastu a boj proti nerovnomernému rastu jednotlivých druhov dopravy. Biela
kniha z roku 2001 mala za cieľ stabilizovať podiely železničnej dopravy a vnútrozemskej
a pobrežnej plavby na úrovniach roku 1998 (cieľ, ktorý je však podľa správy Parlamentu
A5-0444/2002, s. 8, minimálny). V záujme dosiahnutia tohto cieľa mali byť prijaté opatrenia na
oživenie železničnej dopravy, podporu námornej a riečnej dopravy, ako aj prepájanie všetkých

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
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druhov dopravy. Okrem toho Komisia plánovala revíziu usmernení pre transeurópske dopravné
siete (TEN-T, pozri informačný list 5.8.1) s cieľom prispôsobiť ich rozšírenej Únii a zvýšiť
úsilie na odstránenie preťaženia v medzinárodnej preprave. Tretia časť bielej knihy zameraná
na práva a povinnosti užívateľov dopravných systémov plánovala akčný program na zlepšenie
bezpečnosti na cestách, posilnenie práv užívateľov a transparentnosť nákladov všetkých druhov
dopravy na základe harmonizácie zásad spoplatňovania infraštruktúry. Po štvrté, Komisia
zdôraznila potrebu vyrovnať sa s dosahmi globalizácie dopravy.

VYKONÁVANIE POLITIKY A DISKUSIE O BUDÚCNOSTI DOPRAVY

A. 2001 – 2008
Napriek snahám Komisie sa spoločná dopravná politika presadzovala do druhej polovice 80-
tych rokov iba veľmi pomaly. Cesta k právnym predpisom na úrovni Spoločenstva sa otvorila
až žalobou na nečinnosť podanou Európskym parlamentom proti Rade. Súdny dvor vo svojom
rozsudku z 22. mája 1985 vo veci žaloby na nečinnosť 13/83 vyzval Radu, aby začala konať,
čím podnietil rozvoj spoločnej dopravnej politiky. Mnohé z opatrení avizovaných v bielych
knihách z roku 1992 a 2001 boli medzičasom zrealizované alebo uvedené do praxe. Okrem toho
Únia v tomto období uviedla do života špičkové technologické projekty, napríklad Európsky
satelitný navigačný systém Galileo, Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)
a program SESAR na skvalitnenie infraštruktúry riadenia letovej prevádzky. V júni 2006
Komisia predložila priebežnú bilanciu svojej bielej knihy (COM(2006)0314). Bola toho názoru,
že opatrenia plánované v roku 2001 nie sú dostatočné na dosiahnutie stanovených cieľov.
Medzi takto novo vytvorené nástroje patrili napríklad a) akčné plány pre logistiku nákladnej
dopravy (COM(2007) 0607), pre zavádzanie inteligentných dopravných systémov v Európe
(COM(2008)0886) a mestskej mobility (COM(2009)0490), b) Naiades a Naiades II (2013) –
integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu (COM(2006)0006) –
a c) strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018
(COM(2009)0008).
V júli 2008 Komisia predstavila balík opatrení pre dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu,
ktorý je založený na internalizácii externých nákladov vo všetkých druhoch dopravy. Tento balík
obsahoval tri oznámenia a jeden návrh na revíziu smernice o Eurovignette (pozri informačný
list 5.6.4 – A.2 Spoplatňovanie ciest).
B. 2009 – 2015
Ani nie 10 rokov po druhej bielej knihe (2001) Komisia začala diskusiu o dlhodobej budúcnosti
dopravy (v horizonte 20 až 40 rokov) a jej výsledky predstavila v podobe oznámenia s názvom
Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému a používateľsky prístupnému
systému založenému na technológiách (COM(2009)0279, s. 4), Oznámenie je venované
smerom, výzvam a možnostiam budúceho systému európskej dopravy, najmä v súvislosti
s a) napredovaním globalizácie, b) rozvojom vzťahov s tretími krajinami, c) nárastom
nákladnej dopravy, d) zmenou sociálnej štruktúry a demografického vývoja, e) rozvíjajúcou sa
urbanizáciou, f) budúcim vývojom na trhu, g) možnými technologickými pokrokmi v oblasti
energie, dopravy a komunikácií, h) následkami možných klimatických zmien, ako aj i) so
zmenami v oblasti dodávok energie.
Vo svojej novej bielej knihe o budúcnosti dopravy do roku 2050 s názvom Plán jednotného
európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému
efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144) – uverejnenej 28. marca 2011 Komisia
opisuje, ako doprava prechádza zo starých výziev na nové, a uvádza prostriedky, ktorými
by im mohla čeliť. Exekutíva vo svojej vízii stanovuje cieľ znížiť emisie skleníkových

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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plynov najmenej o 60 % v roku 2050 v porovnaní s rokom 1990 bez toho, aby sa zabrzdil
rozvoj dopravy a ohrozila mobilita, pričom tento cieľ sprevádza priebežný (ambiciózny)
cieľ – do roku 2020/2030 znížiť emisie skleníkových plynov o približne 20 % v porovnaní
s ich úrovňou v roku 2008. Tieto ciele sú však v porovnaní s cieľmi stanovenými na
parížskej konferencii o klíme v decembri 2015 (COP21) značne nedostačujúce (COP21
predpokladalo zníženie emisií skleníkových plynov v období 2021 – 2030 prinajmenšom
o 40 %). Pokiaľ má spoločná dopravná politika prispieť k drastickému zníženiu emisií, bude
v období do roku 2020 realizmus rovnako dôležitý ako odhodlanie vyrovnať sa s hospodárskymi
a environmentálnymi výzvami. Pre dopravu to znamená, že by mala obmedzenejším a čistejším
spôsobom využívať energiu, lepšie zužitkovať modernú infraštruktúru a obmedziť svoj vplyv
na životné prostredie. Biela kniha o doprave stanovuje 10 cieľov (napr. do roku 2030
presunúť z cestnej dopravy na železničnú alebo lodnú dopravu 30 % nákladu a do roku 2050
viac ako 50 %; do roku 2030 zdvojnásobiť rozsah súčasnej vysokorýchlostnej železničnej
siete a do roku 2050 prepravovať po železnici väčšinu objemu cestujúcich na strednú
vzdialenosť; do roku 2030 zaviesť v Únii plne funkčnú multimodálnu „hlavnú sieť“ TEN-
T a do roku 2050 by táto sieť mala dosiahnuť vysokú kvalitu a veľkú kapacitu spolu so
zodpovedajúcim súborom informačných služieb atď.). Odstránením všetkých prekážok medzi
jednotlivými druhmi dopravy a vnútroštátnymi systémami, zjednodušením procesu integrácie
a uľahčením vzniku nadnárodných a multimodálnych prevádzkovateľov sa Komisia snaží
najmä o vytvorenie riadneho jednotného európskeho dopravného priestoru. Aby sa predišlo
napätiu a nezrovnalostiam vyplývajúcim z prísneho presadzovania pravidiel hospodárskej
súťaže vo všetkých druhoch dopravy, navrhovaná stratégia plánuje väčšiu harmonizáciu a lepšiu
implementáciu jednotlivých ustanovení, pokiaľ ide o sociálne aspekty, ochranu životného
prostredia, bezpečnosť a zabezpečenie minimálnych noriem pre služby a práva užívateľov.
Druhou časťou stratégie sú inovácie pre budúcnosť, ktoré zahŕňajú nové technologické riešenia
a zmeny správania vedúce k udržateľnejšej mobilite. Moderná sieť dopravnej infraštruktúry
k tomu všetkému potrebuje značné prostriedky, diverzifikované zdroje finančných prostriedkov
a inteligentné systémy tvorby cien. To potvrdzuje aj skutočnosť, že odvetvie dopravy je
s rozpočtom vo výške 26 miliárd EUR na obdobie do roku 2020 najväčším príjemcom Nástroja
na prepájanie Európy (zriadeným nariadením (EÚ) č. 1316/2013).
Dňa 1. júla 2016 Komisia predložila správu v podobe pracovného dokumentu
(SWD(2016)0226) o dosiahnutom pokroku pri plnení desaťročného programu bielej knihy
z roku 2011; príloha II zahŕňa podrobné zhodnotenie činností vykonávaných do mája 2016.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A. Právomoci
Aj v oblasti dopravy sa úloha Európskeho parlamentu postupne menila z čisto poradnej
úlohy (pred vstupom Maastrichtskej zmluvy do platnosti) až ku spolurozhodovaniu (od
Amsterdamskej zmluvy), pri ktorom má rovnaké postavenie ako Rada.
Lisabonská zmluva (pozri informačný list 1.1.5) novo upravuje spoločnú dopravnú politiku
v hlave VI, podľa ktorej sa dopravná politika opäť stáva súčasťou spoločných právomocí Únie
(podľa článku 4 ods. 2 písm. g) ZFEÚ). Článok 91 a článok 100 ods. 2 ZFEÚ takisto stanovujú
riadny legislatívny postup vo všetkých oblastiach dopravy (pozri informačný list 1.4.1).
B. Všeobecná orientácia
Európsky parlament okrem zásadnej podpory liberalizácie dopravných trhov vyzdvihol pri
rôznych príležitostiach nevyhnutnosť spojiť ju s komplexnou harmonizáciou rámcových
sociálnych, daňových a technických podmienok a bezpečnostných noriem. Okrem toho

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.4.1.pdf
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pravidelne podporoval koncepciu dlhodobo udržateľnej mobility s konkrétnymi návrhmi
a požiadavkami.
Dňa 12. februára Európsky parlament prijal uznesenie o (druhej) bielej knihe Európskej
komisie s názvom Európska dopravná politika na rok 2010: čas rozhodnúť sa. V tomto
uznesení poukázal na skutočnosť, že myšlienka trvalo udržateľného rozvoja sa musí
stať základom a kritériom európskej dopravnej politiky. Vyzdvihol tiež nevyhnutnosť
vytvorenia integrovaného globálneho dopravného systému. Taktiež odporučil prechod na
ekologickejšie druhy dopravy pri zachovaní konkurencieschopnosti cestnej dopravy, ako
aj spravodlivé zaťaženie všetkých druhov dopravy nákladmi na infraštruktúru a externými
nákladmi. Parlament konkretizoval túto všeobecnú orientáciu prostredníctvom početných
požiadaviek a návrhov pre každý druh dopravy, pre bezpečnosť dopravy, časový harmonogram
a financovanie TEN-T, ako aj pre lepšiu koordináciu s inými oblasťami politiky Únie. Rovnako
tak robil aj pre ďalšie témy dopravnej politiky, ako sú intermodalita, výskum, vývoj a nové
technológie.
Európsky parlament prijal 9. júla 2008 uznesenie k zelenej knihe Komisie s názvom Za novú
kultúru mestskej mobility (uverejnené 25. septembra 2007). Ďalšie uznesenie k akčnému plánu
pre mestskú mobilitu bolo prijaté 23. apríla 2009. Európsky parlament predovšetkým požadoval
vytvorenie celkovej európskej integrovanej koncepcie mestskej mobility, ktorá bude slúžiť
ako spoločný referenčný rámec pre európskych, národných, regionálnych a lokálnych aktérov
(samosprávy, občanov, hospodárstvo a priemysel). Krátko na to Komisia prijala túto požiadavku
do svojho akčného plánu mestskej mobility (COM(2009)0490) uverejneného 30. septembra
2009.
V nadväznosti na nové oznámenie Komisie zo 17. decembra 2013 s názvom
Spoločné vytvorenie konkurencieschopnej mestskej mobility efektívne využívajúcej zdroje
(COM (2013)0913) Parlament prijal 2. decembra 2015 uznesenie o udržateľnej mestskej
mobilite. Poslanci v ňom nabádajú členské štáty a mestá, aby vypracovali plány udržateľnej
mestskej mobility, ktoré budú priorizovať druhy dopravy s nízkymi emisiami, vozidlá jazdiace
na alternatívne palivá a inteligentné dopravné systémy a budú zároveň zohľadňovať osobitné
potreby osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Žiadajú politiku týkajúcu sa parkovania
(ponuka parkovísk, využitie inteligentných parkovacích systémov, tarifikácia), ktorá môže
byť súčasťou integrovanej mestskej politiky, a znižovanie hluku v mestách súvisiaceho
s dopravou. Komisia a členské štáty boli vyzvané: i) aby vytvorili sieť udržateľnej mobility
s príkladmi osvedčených postupov územného plánovania a využívania priestoru (zameranými
na spolujazdu, verejnú dopravu, cyklistiku a chôdzu); ii) aby nabádali mesta k účasti
v európskom partnerstve v oblasti inovácie Inteligentné mestá a obce; iii) aby organizovali
kampane na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti s cieľom propagovať udržateľnú mobilitu.
Vo svojom uznesení zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy Európsky parlament
reagoval sériou opatrení k súvisiacemu oznámeniu Komisie vzťahujúcemu sa na prípravu novej
bielej knihy. V tomto uznesení je v 42 bodoch zostavená kompletná tabuľka európskej dopravnej
politiky.
Od vydania tretej bielej knihy už Parlament prijal dve uznesenia. V uznesení z 15. decembra
2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru - vytvorenie konkurencieschopného
dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje poslanci ex ante posúdili hlavné ciele
bielej knihy z roku 2011 a predložili zmiešaný obraz o pokroku, ktorý sa dosiahol. Pokiaľ
ide o vytvorenie jednotného dopravného priestoru do roku 2020, uznesenie poukazuje
na doteraz nedostatočne využívaný potenciál, ktorý má doprava v mnohých oblastiach,
a zdôrazňuje význam prepojeného a interoperabilného jednotného európskeho dopravného

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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priestoru založeného na skutočne európskej správe dopravnej infraštruktúry, aby sa vo všetkých
druhoch dopravy odstránili „efekty hraníc“ medzi členskými štátmi. Parlament schválil desať
cieľov, ktoré majú vytvoriť konkurencieschopný dopravný systém efektívne využívajúci zdroje,
a ciele na roky 2030 a 2050, ktoré stanovuje biela kniha. Na obdobie do roku 2020 ale poslanci
odporúčajú prijať konkrétnejšie ustanovenia. V rámci stratégie 2020 je to napríklad: zníženie
emisií CO2 v cestnej premávke o 20 %, hluku a spotreby energie koľajových vozidiel o 20 %,
emisií CO2 v leteckej doprave v celom európskom leteckom priestore o 30 % a zníženie emisií
CO2 spolu so znečisťujúcimi látkami v námornej doprave o 30 %. Všetky takto stanovené
priebežné ciele majú prioritu a sú predmetom každoročných preskúmaní. Parlament okrem
toho predložil rad odporúčaní zameraných na oblasť cestnej, leteckej, železničnej a námornej
dopravy. Dňa 9. septembra 2015 prijal druhé uznesenie o vykonávaní bielej knihy z roku
2011 s názvom Hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite. V rámci revízie
bielej knihy v polovici obdobia Parlament vyzýva Komisiu, aby udržala aspoň ambicióznosť
vytýčených cieľov. Poslanci trvajú najmä na získaní prehľadu o stave vykonávania štyridsiatich
iniciatív opísaných v prílohe bielej knihy (čo Komisia urobila, keď 1. júla 2016 vydala pracovný
dokument, pozri vyššie). Parlament okrem toho zdôrazňuje významný rozdiel medzi cieľmi
a prevádzkovými a finančnými prostriedkami, ktoré sú určené na ich dosiahnutie, a naliehavo
žiada Komisiu, aby pri dosahovaní dlhodobého cieľa (zníženie emisií skleníkových plynov
v doprave do roku 2050 prinajmenšom o 60 %) navrhla dodatočné legislatívne opatrenia
a komplexnú stratégiu pre dekarbonizáciu dopravy. V záujme vytvorenia efektívnejšieho,
trvalo udržateľného, konkurencieschopného, dostupného a užívateľsky prívetivého dopravného
systému Parlament predložil rad odporúčaní, ktorých cieľom je integrovať všetky druhy
dopravy. Medzi hlavné body patrí prechod na iné druhy dopravy a intermodalita, moderná
infraštruktúra a inteligentné financovanie, mestská mobilita, úloha užívateľov v dopravnej
politike a globálny rozmer dopravy.
Christina Ratcliff
06/2017
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