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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že doprava představuje téměř jednu třetinu konečné energetické poptávky 
v Evropské unii a je druhým nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím s energetickou poptávkou
v Evropské unii; domnívá se proto, že zvláštní opatření k účinnějšímu využití energie 
v každém odvětví dopravy jsou zásadní pro zajištění udržitelného využití energie v odvětví 
dopravy; připomíná, že pokud nebudou podněcovány zásadní změny, doprava cestujících i 
nadále poroste u všech typů dopravy, zejména však u silniční a letecké dopravy;

2. zdůrazňuje závažnou závislost odvětví dopravy na palivech získávaných z ropy, zejména na 
benzínu, naftě a petroleji, které dohromady představují 98 % konečné energetické poptávky 
v odvětví dopravy; bere na vědomí, že tato paliva jsou v převážné většině dovážena ze 
třetích zemí, což vyvolává otázky ohledně zabezpečení dodávek a udržitelnosti; bere na 
vědomí, že větší energetické účinnosti, považované v Zelené knize Komise za stěžejní, 
musí být dosaženo nejprve a především v odvětví dopravy, kde 80 % spotřeby představuje 
silniční doprava, které musí být dána absolutní přednost;

3. je toho názoru, že se bude muset zvýšit procento přísad do motorové nafty a 
automobilového benzínu, a bude-li to nezbytné, učinit je povinným, má-li být zahájeno 
používání první generace biopaliv;

4. domnívá se proto, že doprava hraje klíčovou úlohu při dosahování udržitelné, 
konkurenceschopné a bezpečné energetické dodávky a využití energie v Evropské unii, 
vzhledem ke krátkodobé možnosti specifického a měřitelného snižování spotřeby a 
střednědobé možnosti účinného a udržitelného zlepšování infrastruktury; bere na vědomí, 
že integrovaný rozvoj energetické strategie a dopravní politiky je nezbytný k dosažení 
průmyslové konkurenceschopnosti na evropské úrovni;

5. vítá legislativní i jiná opatření přijatá orgány Unie, která zlepšila intenzitu využití energie 
(poptávky po primární energii na jednotku HDP) v odvětví dopravy; proto vyzývá k přijetí 
opatření na podporu evropské platformy pro snížení využívání energie a alternativní
spotřebu zejména v odvětví dopravy, která budou použitelná nejen v silniční, ale také 
v letecké a námořní dopravě;

6. připomíná, že mezi tyto iniciativy patří: opatření pro zlepšení vlivu systému nákladní 
dopravy na životní prostředí (Marco Polo II); poplatky za využití některých infrastruktur u 
těžkých nákladních vozidel; podpora námořní dopravy na krátké vzdálenosti; opatření na 
podporu vnitrozemské vodní dopravy (Naiades); iniciativa CARS 21 ve prospěch urychlení 
vývoje vozidel s účinnějším využitím paliv; změna systému zdaňování vozidel s cílem 
podpořit využití energeticky účinných vozidel; opatření ve prospěch zavedení a využití 
biopaliv v odvětví dopravy; vytvoření systému jednotného leteckého prostoru „Jednotné 
nebe“ a systému SESAR, které sníží spotřebu leteckého paliva, včetně letecké dopravy 
v rámci Evropského systému obchodování s emisemi; a projekt Galileo, který zajistí 
optimální řízení dopravy;
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7. trvá na tom, že je nezbytné zajistit další pokrok pomocí rozvoje soudržné transevropské 
dopravní sítě zejména v oblasti vlakové dopravy, vnitrozemských vodních cest a námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti, zajištěním řádné rovnováhy při rozvoji budoucích forem 
dopravy a podporou výzkumu a technologické inovace za účelem zlepšení účinného využití 
paliv a snížení závislosti na ropných derivátech a za účelem snížení ztrát tím, že se bude
řešit problém přetížení a ,,vyčkávání” letadel a bude se pokračovat ve výzkumu v oblasti 
energeticky účinných vozidel a vozidel poháněných alternativními palivy; dále je také
nezbytné podpořit využití energeticky účinných a k životnímu prostředí šetrných forem 
veřejné dopravy, zejména ve městských oblastech;

8. zastává názor, že větší hospodárnost letecké dopravy a zkrácená doba pobytu ve vzduchu, 
vývoj a použití palivově úsporných, hybridních vozidel využívajících možností např. 
technologie palivových buněk a biopaliv, a další rozvoj nákladní železniční dopravy, spolu 
se zlepšenými koeficienty naplnění pro nákladní dopravu obecně, by napomohly ke 
snižování spotřeby a hospodárnějšímu využití energie;

9. trvá na nezbytnosti kampaně za vzdělávání a změnu chování ve prospěch udržitelnější 
mobility evropského občana.
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