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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. zdůrazňuje propojenost sítě infrastruktury TEN-T a rozvoje logistiky, jakož i možnosti, 

které mohou takové sítě nabídnout k posílení výkonnosti a multimodální dopravy, a to i  

prostřednictvím lepšího využití a zachování již existující fyzické a digitální infrastruktury; 

domnívá se, že výchozím bodem jakéhokoli opatření přijímaného členskými státy a 

Komisí za účelem posílení výkonnosti logistiky v souvislosti s koridory TEN-T by mělo 

být zlepšení již existujících propojení, zařízení a infrastruktury; 

2. zdůrazňuje, že dopravní odvětví v EU produkuje přibližně 1/4 skleníkových plynů a že 

přetrvají-li stávající trendy a budou-li se dále uplatňovat přijaté politiky, pak se do období 

2010–2050 předpovídá nárůst nákladní dopravy přibližně o 70% (včetně mezinárodní 

lodní dopravy); zdůrazňuje proto, že síť TEN-T by měla být pokládána za klíčový 

prostředek ke splnění cíle evropské dopravní politiky, kterým je dekarbonizace, a tato 

politika může poskytnout důležitý příspěvek k dosažení cílů Pařížské dohody z konference 

COP 21, jejíž ratifikace ze strany EU nedávno vedla k jejímu vstupu v platnost, a 

dlouhodobých cílů Unie v oblasti klimatu; v tomto ohledu poukazuje na úlohu, již hrají 

mezinárodní organizace a celosvětová opatření, pokud jde o snižování celosvětového 

dopadu dopravy na životní prostředí; 

3. žádá Komisi, aby prozkoumala proveditelnost zavedení jednotné standardní metody pro 

měření emisí skleníkových plynů v celém dodavatelském řetězci a pro všechny druhy 

dopravy; 

4. je přesvědčen, že hlavní výzvou pro EU v odvětví logistiky bude minimalizovat dopad 

nákladní dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména silniční nákladní dopravy, 

jež je zodpovědná za přibližně 1/4 emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy, snížit 

přitom znečištění ovzduší a hluk a ve světle Pařížské dohody zvýšit její efektivnost;  

5. domnívá se, že důležité je zaručit, aby rozvoj logistiky nevedl ke zhoršování životních 

podmínek, zejména životních podmínek lidí, kteří jsou již nyní vystaveni velkému 

znečištění, a připomíná, že při posuzování projektů infrastruktury je nutné zohledňovat 

sociální, environmentální a ekonomické aspekty při plném dodržování právních předpisů 

EU, a zejména směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která by měla být 

členskými státy řádně provedena, uplatňována a vymáhána; 

6. zdůrazňuje, že je nutno zaručit, že plánovaná infrastruktura odpovídá skutečným potřebám 

udržitelné logistiky a nebude neudržitelně zatěžovat životní prostředí; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že do plánování sítě TEN-T a do realizace projektů by měla být mnohem lépe 

zakomponována ochrana biologické rozmanitosti a dosahování cílů EU v oblasti životního 

prostředí; 

7. zdůrazňuje, že technologické inovace nabízejí prostředky k tomu, jak rychleji a levněji 

pokročit v Evropě směrem k účinnějšímu a udržitelnějšímu dopravnímu systému, 

zaměříme-li se na tři hlavní faktory, totiž na: účinnost vozidel díky novým druhům 
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motorů, materiálů a konstrukcí, čistší využití energie na základě nových paliv a 

pohonných systémů, zejména jelikož 95 % energie používané v dopravním odvětví EU 

pochází z ropy, a na lepší využívání dopravní sítě prostřednictvím zavádění informační a 

komunikační technologie; v tomto ohledu se domnívá, že nahrazení fosilních paliv jako 

zdroje energie v dopravě zlepší environmentální profil tohoto odvětví, a že by tudíž měly 

být zvažovány systémy pobídek motivující k rychlému přechodu na změnu z těžkých 

užitkových a nákladních vozidel na čistší a alternativní druhy hnacího ústrojí či opatření 

na zavedení LNG jakožto alternativy nafty a jako přechodného paliva ke snížení emisí 

silniční nákladní dopravy do té doby, než budou konkurenceschopné alternativní pohony, 

jako jsou elektrické baterie a palivové články; 

8. vyzývá Komisi, aby podporovala konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy 

prostřednictvím plně interoperabilních a propojených železničních sítí a tím, že zaručí 

podnikům rovný přístup, jakož i konkurenceschopnost vnitrozemské vodní dopravy, 

námořně–říční dopravy, námořní a letecké dopravy, když umožní každému druhu dopravy 

provoz v rovných podmínkách, a aby podporovala multimodální a intermodální dopravu; 

rovněž poukazuje na to, že má-li být přechod na jiné druhy dopravy a logistika přepravy 

zboží účinnější a udržitelnější, je nutné přijmout opatření v rámci všech dopravních sítí, a 

zaručit tak hladké propojení různých dopravních prostředků, zjednodušení a spolehlivost 

služeb a odstranění  legislativních, technických a provozních překážek; v  tomto ohledu je 

přesvědčen, že by Komise měla navrhnout rámec pro elektronickou výměnu informací a 

řízení dopravy v multimodální dopravě (elektronická podpora nákladní dopravy) s cílem 

zajistit zjednodušený, elektronický, hladký a transparentní tok informací mezi podniky a 

orgány; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem k nepříznivému dopadu hlučnosti nákladní 

železniční dopravy na zdraví urychlily a současně posílily opatření ke snižování této 

hlučnosti, jelikož již nyní je téměř sedm milionů osob v EU vystaveno hladině hluku 

způsobeného železniční dopravou, která je vyšší než prahová hodnota nadměrné expozice, 

zejména v městských oblastech, a to aniž by byla ohrožena celková bezpečnost; v tomto 

ohledu vyzývá Komisi, aby zavedla mezní hodnoty hlučnosti nákladní železniční dopravy; 

10. zdůrazňuje, že je nutné soustředit maximum úsilí na revitalizaci železnic a posílení 

vnitrozemských vodních cest, což by měly být priority udržitelné dopravní strategie EU; 

vzhledem k tomu, že od vypuknutí hospodářské krize ztrácely obzvláště železnice 

neustále svůj podíl na trh, domnívá se, že členské státy a Komise by měly předložit návrhy 

nových a nediskriminačních iniciativ, jejichž účelem by byla podpora rozvoje tohoto 

sektoru v celé Evropě; připomíná Komisi a členským státům ambiciózní cíle vytyčené v 

bílé knize o dopravě z roku 2011 (COM(2011) 0144), k nimž patří například přesun 30 % 

přepravy zboží na více než 300 km ze silnic na železnice nebo vnitrozemské vodní cesty, 

který by byl uskutečněn do roku 2030, a do roku 2050 pak přesun 50 % této nákladní 

přepravy; 

11. zdůrazňuje, že za účelem podpory využívání ekologičtějších druhů dopravy, posilování 

intermodality a snižování emisí CO2 je důležité propojení mezi námořními přístavy a 

jinými druhy dopravy, zejména železnicí; vyzývá Komisi, aby se zaměřila na zlepšování 

propojení s takovými námořními přístavy, které se snaží o rozvoj napojení na železnice a 

koridory sítě TEN-T; 
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12. zdůrazňuje, že je důležité investovat do logistiky „poslední míle“, a učinit tak logistiku v 

centrálních uzlech, zejména v městských oblastech a přístavech, zelenější s cílem 

dosáhnout lepší integrace mezi městskými centrálními uzly a hlavními koridory, neboť 

většina cest začíná a končí v městských oblastech, a pracovat na zjednodušení 

administrativních postupů a celního odbavení za účelem snížení celkové doby přepravy a 

celkových dopravních nákladů; podtrhuje význam potenciálu vnitrozemské plavby a 

námořní dimenze sítě TEN-T pro snižování dopadu dopravy na životní prostředí; 

13. vyzývá Komisi, aby podporovala vývoj elektrické dopravy a nezbytné infrastruktury podél 

celé sítě TEN-T a zejména v městských centrech podněcovala rozvoj projektů inovativní 

dopravy, jako jsou elektrická vozidla, využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoj 

alternativních paliv a nezbytné infrastruktury; zdůrazňuje, že využití elektrických lehkých 

užitkových vozidel v rámci logistiky „poslední míle“ snižuje emise CO2 obecně, ale i 

emise místních znečišťujících látek, a obzvláště emise hluku, což příznivě ovlivňuje 

kvalitu městského ovzduší; podtrhuje proto nutnost vybudovat v centrálních logistických 

uzlech infrastrukturu pro dobíjení; 

14. zdůrazňuje úlohu, kterou ve vývoji udržitelné logistiky z hlediska životního prostředí, 

digitalizace a vyšší interoperability a propojení IT systémů a služeb mohou hrát výzkum a 

inovace;  

15. zdůrazňuje, jaký význam bude mít dokončení jednotného evropského digitálního trhu pro 

odvětví dopravy a logistiky, a zdůrazňuje zejména nutnost zaručit vysoce disponibilní, 

spolehlivé a stabilní propojení v rámci celé sítě TEN-T a v rámci železničních koridorů; 

16. vyzývá Komisi, aby v úzké součinnosti se strategickým plánem pro energetické 

technologie (plán SET) vypracovala pro odvětví dopravy novou inovační a prováděcí 

strategii, jejímž účelem bude určit vhodné nástroje správy a financování a zajistit rychlé 

zavádění výsledků výzkumu; 

17. jelikož  je digitalizace služeb podstatná pro prosazování ekologičtějších dopravních řešení, 

vyzývá Komisi, aby podpořila přístup k údajům týkajícím se dopravních toků v 

koridorech a předávání těchto údajů, aby podpořila rovněž používání multimodální 

dopravy, zejména malými a středními podniky, a zabezpečila větší zapojení místních 

provozovatelů a veřejných orgánů v tomto odvětví, za účelem lepšího řízení 

dodavatelského řetězce a účinnějšího využití zdrojů a infrastruktury, a to i na základě 

sdílení osvědčených postupů; zdůrazňuje, že přístup subjektů, jako jsou poskytovatelé 

digitálních map a navigačních služeb, k těmto údajům týkajícím se dopravních toků je 

zásadně důležitý pro umožnění intermodální dopravy, automatizované řízení a inteligentní 

dopravní systémy, jakož i pro automatizovanou jízdu v kolonách (řazení různých vozidel 

v kolonách, tzv. „platooning“) v silniční nákladní dopravě, jež umožňuje využití 

aerodynamických účinků, čímž snižuje emise a posiluje kapacitu silnic; 

18. poukazuje na to, že předpisy regulující dopravu jsou v současné době vázány na konkrétní 

druh dopravy a patří do oblasti působnosti různých mezinárodních orgánů (jako je 

Mezinárodní námořní organizace nebo Mezinárodní organizace pro civilní letectví); dále 

poznamenává, že celkový přezkum a rozvoj multimodálního dopravního systému 

představuje velmi náročný úkol vzhledem k velkému počtu zúčastněných aktérů; 

19. doporučuje, aby instalace alkoholových imobilizérů – s malým, vědecky podloženým 
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rozsahem tolerance pro měření – byla povinná u všech nových typů vozidel nákladní 

dopravy; 

20. vyzývá Komisi, aby uvolnila více zdrojů a využívala evropské fondy tak, aby to vedlo k 

větším synergiím, zejména jedná-li se o projekty zaměřené na snížení dopadu dopravy na 

životní prostředí obecně a nákladní dopravy obzvláště a rovněž o ty udržitelné projekty 

obnášející vysoká rizika, které by tudíž nemusely být tak atraktivní pro soukromé 

investory; 

21. vyzývá Komisi, aby vzala v potaz, jaký dopad má rozšíření zásobování na principu „just-

in-time“ (dodávky zboží v požadovanou dobu) na životní prostředí v důsledku zvýšení 

počtu vozidel v provozu; 

22. zdůrazňuje, že mimo jiné v kontextu postupného přechodu na oběhové hospodářství je 

nutné kombinovat prvky toků distribuční logistiky a zpětné logistiky, a snížit tak celkový 

objem pohybu vozidel. 
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