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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že doprava tvorí takmer jednu tretinu konečnej spotreby energie v Európskej 
únii a je na druhom mieste v rýchlosti rastu spotreby energie spomedzi odvetví v Európskej 
únii; domnieva sa preto, že na zabezpečenie udržateľného využívania energie v sektore 
dopravy sú dôležité špecifické opatrenia na účinnejšie využívanie energie vo všetkých 
sektoroch dopravy; pripomína, že kým nebudú iniciované zásadné zmeny, objem všetkých 
druhov osobnej dopravy bude ďalej rásť, najmä však cestná a letecká doprava;

2. zdôrazňuje, že sektor dopravy je veľmi závislý od palív získavaných z ropy, predovšetkým 
od benzínu, motorovej nafty a leteckého benzínu, ktoré tvoria 98 % konečnej spotreby 
energie v sektore dopravy; konštatuje, že tieto palivá sa dovážajú prevažne z tretích krajín, 
čo vyvoláva otázky o bezpečnosti dodávok a udržateľnosti; konštatuje, že účinnejšie 
využívanie energie, ktoré Zelená kniha Komisie o energii považuje za základnú podmienku, 
je potrebné dosiahnuť predovšetkým v sektore dopravy, ktorého 80 % predstavuje cestná 
doprava a táto sa musí stať absolútnou prioritou;

3. zastáva názor, že ak sa majú začať používať biologické palivá prvej generácie, percentuálny 
podiel prísad do motorovej nafty a benzínu bude potrebné zvýšiť a v prípade potreby 
zaviesť ich povinné používanie;

4. domnieva sa preto, že doprava zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní udržateľného, 
konkurencieschopného a bezpečného zásobovania energiou a jej využívania v Európskej 
únii s ohľadom na krátkodobú možnosť špecifického a merateľného zníženia spotreby a 
strednodobej možnosti účinného a udržateľného zlepšenia infraštruktúry; konštatuje, že 
integrovaný rozvoj energetickej stratégie a dopravnej politiky je nevyhnutný na dosiahnutie 
priemyselnej konkurencieschopnosti na európskej úrovni;

5. víta legislatívne a iné iniciatívy inštitúcií Únie, ktoré zlepšili intenzitu využívania energie 
(spotreba primárnej energie na jednotku HDP) v sektore dopravy; žiada preto prijatie 
opatrení na podporu európskej platformy na zníženie energie a využívanie alternatívnej 
energie predovšetkým v sektore dopravy vhodnej nielen pre cestnú, ale aj leteckú 
a námornú dopravu;

6. pripomína, že medzi tieto iniciatívy patria opatrenia na zlepšenie vplyvu nákladnej dopravy 
na životné prostredie (Marco Polo II); poplatky za používanie určitých cestných 
komunikácií ťažkými nákladnými vozidlami; podpora námornej dopravy na krátke 
vzdialenosti; opatrenia na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Naiades); iniciatíva 
CARS 21 na urýchlenie vývoja vozidiel s účinnejším využitím paliva; reštrukturalizácia 
systému zdanenia vozidiel s cieľom podporiť používanie vozidiel s účinným využitím 
paliva; opatrenia na podporu zavádzania a využívania biologických palív v sektore 
dopravy; rozvoj programu Jednotné nebo a systému SESAR, zavedenie ktorých zníži 
spotrebu leteckého benzínu vrátane leteckého priemyslu v systéme obchodovania s 
emisiami EÚ, a projekt Galileo, ktorý má optimalizovať riadenie dopravy;
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7. zastáva názor, že ďalší pokrok je potrebné zaistiť prostredníctvom rozvoja súvislej 
transeurópskej dopravnej siete, najmä v oblasti železničnej dopravy, vnútrozemskej vodnej 
dopravy a námornej dopravy na krátke vzdialenosti; zabezpečením správnej rovnováhy pri 
rozvoji foriem dopravy v budúcnosti a podporovaním výskumu a technologickej inovácie 
na zlepšenie efektívneho využívania paliva, zníženie závislosti od ropných derivátov a 
zníženie plytvania energiou odstránením dopravných zápch a zdržiavania pristávajúcich 
lietadiel vo vzduchu a ďalším výskumom v oblasti energeticky účinných vozidiel a vozidiel 
poháňaných alternatívnymi palivami; a prijatím opatrení na podporu využívania 
energeticky účinnej verejnej dopravy nepoškodzujúcej životné prostredie, najmä v 
mestských oblastiach.

8. domnieva sa, že zefektívnenie leteckej dopravy a skrátenie doby strávenej vo vzduchu, 
rozvoj a používanie mnohoúčelových vozidiel s úsporným využitím paliva, ktoré využívajú 
možnosti ako napríklad technológiu palivových buniek a biologického paliva, a ďalší
rozvoj nákladnej železničnej dopravy spolu so zlepšením faktorov pre nákladnú dopravu 
všeobecne môžu pomôcť obmedziť a zefektívniť spotrebu energie;

9. trvá na nevyhnutnom presadzovaní zmeny vo vzdelávaní a správaní v prospech 
udržateľnejšej mobility európskych občanov.
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