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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá akční plán týkající se infrastruktury pro alternativní paliva; připomíná dopad 

dopravy na změnu klimatu a konstatuje, že splnění cílů Pařížské dohody vyžaduje, aby 

byly emise skleníkových plynů z dopravy do roku 2050 téměř nulové; zdůrazňuje tudíž, 

že udržitelnost vozidel poháněných alternativními palivy významně závisí na využívání 

obnovitelných zdrojů energie a podtrhuje potřebu zaměřit se na kvalitu alternativních 

paliv a systémů posuzování shody u těchto paliv tím, že budou zavedeny jednotné 

požadavky pro všechny členské státy; zdůrazňuje, že je potřebná užší spolupráce mezi 

všemi příslušnými zainteresovanými stranami, zejména automobilovým průmyslem a 

Komisí, aby byly splněny cíle Unie v oblasti dekarbonizace; 

2. zdůrazňuje přínosy nízkouhlíkových inovací pro globální konkurenceschopnost EU a 

energetickou bezpečnost; vyzývá EU, aby zaujala vedoucí pozici v oblasti 

dekarbonizace v odvětví dopravy; naléhavě dále žádá členské státy, zejména ty, které 

nejvíce zaostávají a odvětví průmyslu, aby projevily větší ambice a urychlily provádění 

akčního plánu, např. i tím, že vytvoří účinné, úplné a koherentní rámce vnitrostátní 

politiky, prováděné s dostatečným časovým předstihem, aby byla zajištěna nezbytná 

stabilita pro investice z veřejných i soukromých zdrojů; 

3. zdůrazňuje vztah mezi dostupností a přístupností pro dobíjení a doplňování 

infrastruktury paliva pro alternativní paliva po celé EU, ve veřejných a soukromých 

zařízeních a přijetím nových systémů mobility ze strany spotřebitelů; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí lépe harmonizovat přístup EU, a to rovněž s ohledem na společné technické 

normy s cílem zajistit interoperabilitu platebních služeb a dobíjecích stanic, což 

uživatelům alternativních paliv umožní při cestování v EU plně využívat dostupné 

infrastruktury; zdůrazňuje, že je zapotřebí transparentních informací pro spotřebitele 

a přeshraniční kontinuity; naléhavě v tomto ohledu vyzývá k větší spolupráci mezi 

veřejnými a soukromými subjekty; vyzývá Komisi, aby posílila spotřebitelský rozměr a 

zajistila harmonizovanou strategii informování spotřebitelů o využívání alternativních 

paliv, s údaji o dobíjecích stanicích v členských státech a platebních metodách; 

4. zdůrazňuje, že je důležité podávat spotřebitelům včasné, snadno srozumitelné, přesné, 

přístupné a transparentní informace; poukazuje v tomto ohledu na význam plánovaného 

srovnání cen mezi alternativními a konvenčními palivy; požaduje, aby byly tyto 

informace shromažďovány a zpracovávány v rámci platformy otevřených dat; 

5. oceňuje koordinaci na úrovni EU; vybízí Komisi, aby v průběhu roku 2018 posoudila, 

zda lze interoperabilitu platebních služeb nejlépe podpořit legislativními či 

nelegislativními opatřeními, a přitom nebránit tržním inovacím; 

6. vybízí Komisi, aby využila synergií mezi evropskými politikami v oblasti dopravy, 

energetiky a digitalizace, např. v souvislosti s inteligentním dobíjením a inteligentními 

dopravními systémy, přičemž budou zároveň dodržovány normy pro ochranu údajů; 

vyzývá členské státy, aby s cílem zajistit přeshraniční kontinuitu více spolupracovaly, 

například v rámci fóra pro udržitelnou dopravu; 
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7. podporuje technologicky neutrální přístup k rozvoji tržní infrastruktury pro alternativní 

paliva se zvláštním důrazem na snižování emisí skleníkových plynů, jakož i zajištění 

většího a lepšího výběr pro spotřebitele; uvádí, že zavádění digitálně propojené 

infrastruktury pro alternativní paliva by mělo být zvažováno v souvislosti se skutečným 

počtem vozidel poháněných alternativními palivy; zdůrazňuje proto, že je třeba zvýšit 

počet vozidel poháněných alternativními palivy uváděných na trh, což zlepší jejich 

střednědobou a dlouhodobou perspektivu a podpoří veřejné a soukromé investice v této 

oblasti. 

8. naléhavě žádá Komisi, členské státy a soukromý sektor, aby zvýšily finanční podporu 

pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; zejména zdůrazňuje, že je třeba 

navýšit finanční prostředky EU na infrastrukturu pro alternativní paliva v příštím VFR; 

žádá, aby zeměpisné rozdíly v infrastruktuře pro alternativní paliva a v podpoře 

infrastruktuře alternativních paliv, jakož i vysoké náklady na tyto změny 

ve venkovských oblastech, jež by mohly bránit zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva, byly zohledněny jako hlavní překážka; vyzývá členské státy, aby uznaly 

pozitivní účinky grantových programů, partnerství veřejného a soukromého sektoru 

a daňové pobídky pro rozvoj trhu s vozidly poháněné na alternativní pohon. 
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