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Pozměňovací návrh 1
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že zahrnutí vnějších nákladů 
(místní emise, emise CO2, roztříštěnost 
přirozeného prostředí, zdravotní náklady) 
do ceny dopravy spravedlivým
a nediskriminačním způsobem, a to u všech 
druhů dopravy, by vedlo k ekologické 
volbě způsobu dopravy;

1. zdůrazňuje, že zahrnutí vnějších nákladů 
(místní emise, emise CO2, úbytek 
biologické rozmanitosti, roztříštěnost 
přirozeného prostředí, zdravotní náklady,
náklady spojené se závislostí na ropě, 
nehodami a další společenské náklady) do 
ceny dopravy spravedlivým
a nediskriminačním způsobem, a to u všech 
druhů dopravy, by vedlo k ekologičtější
volbě způsobu dopravy; dále se domnívá, 
že přednostně by se mělo zrušit přímé
a nepřímé subvencování silniční a letecké 
dopravy, jako je například vynětí kerosinu 
ze zdanění paliv a letů v rámci EU z DPH; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že zahrnutí vnějších nákladů 
(místní emise, emise CO2, roztříštěnost 
přirozeného prostředí, zdravotní náklady) 
do ceny dopravy spravedlivým
a nediskriminačním způsobem, a to u všech 
druhů dopravy, by vedlo k ekologické 
volbě způsobu dopravy;

1. zdůrazňuje, že zahrnutí vnějších nákladů 
(místní emise, emise CO2, roztříštěnost 
přirozeného prostředí, zdravotní náklady) 
do ceny dopravy spravedlivým
a nediskriminačním způsobem, a to u všech 
druhů dopravy s odstupňováním podle 
míry znečišťování, by vedlo k ekologické 
volbě způsobu dopravy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. mimoto vyzývá k tomu, aby v rámci 
jednotlivých států i na celoevropské 
úrovni byly vytyčeny specifické cíle 
snížení emisí CO2 pro odvětví dopravy, 
které by byly v souladu s celkovým 
povinným snižováním emisí CO2
přinejmenším o 30 % do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. dále je toho názoru, že nutný je posun
v tradicích přepravování k udržitelnějším 
druhům dopravy a že k tomuto posunu by 
měla pomoci politika informačních 
kampaní pro veřejnost; domnívá se, že 
příjmy z internalizace dopravních nákladů 
by měly být přednostně investovány do 
udržitelných druhů dopravy a do
zmírňování dopadů změny klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 
územního plánování a preferovaných 
systémů hromadné dopravy, zejména 
pokud se jedná o dopravu městskou;

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 
územního plánování a preferovaných
a ekologických systémů místní veřejné
dopravy, zejména pokud se jedná
o dopravu městskou;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 
územního plánování a preferovaných 
systémů hromadné dopravy, zejména 
pokud se jedná o dopravu městskou;

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 
územního plánování a preferovaných
a ekologičtějších systémů hromadné 
dopravy, zejména pokud se jedná
o dopravu městskou, ovšem i 
s přihlédnutím k dopravě ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 

2. upozorňuje na předpokládaný trend 
směrem k většímu stupni urbanizace naší 
společnosti, a tedy i na rostoucí význam 
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územního plánování a preferovaných 
systémů hromadné dopravy, zejména 
pokud se jedná o dopravu městskou; 

územního plánování a preferovaných
a efektivních systémů hromadné dopravy, 
které se vyvíjejí směrem k uplatňování 
nových technologií a mohou soukromým 
vozidlům konkurovat v otázce nákladů, 
způsobu přepravy a délky cestování,
zejména pokud se jedná o dopravu 
městskou; 

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Body 2 a (nový) a 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité kontrolovat, 
zda se nejvyšší povolená rychlost 50 km/h
v městských oblastech důsledně dodržuje; 
dodržování této rychlosti má totiž – jak 
ukázala řada studií a průzkumů – dvojí 
dopad: za prvé snižuje znečišťující emise
a za druhé snižuje i počet nehod a úmrtí 
při nehodách na silnici, které mají, jak 
známo, v hustě obydlených oblastech na 
svědomí značné procento obětí; 
2b. zdůrazňuje, že je nutné oficiálně 
uplatňovat koncepci ekologického 
způsobu jízdy neboli ekologického řízení
a zavést její povinnou výuku při výcviku 
řidičů, jelikož pouhým osvojením několika 
zásad při řízení lze prokazatelně snížit 
spotřebu paliva až o 30 %, a tedy omezit
i znečišťování ovzduší emisemi CO2, 
nespálenými uhlovodíky (UHC)
a jemnými prachovými částicemi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 9
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že dobré dopravní spojení 
do míst poskytování veřejných služeb 
omezí ve venkovských oblastech používání 
soukromých vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. v zájmu vytvoření soudržné městské
a příměstské dopravy a zachování 
populace na venkově vyzývá k založení 
funkčních městských regionů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 11
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 3. považuje dodržování norem kvality 
ovzduší stanovených právními předpisy 
EU za klíčové vzhledem k nárůstu 
respiračních a jiných onemocnění 
souvisejících se znečištěním ovzduší, které 
je způsobeno zejména dopravou; přiklání 
se, zejména ve městech, ke zřizování 

3. považuje dodržování norem kvality 
ovzduší stanovených právními předpisy 
EU za klíčové vzhledem k nárůstu 
respiračních, kardiovaskulárních a jiných 
onemocnění souvisejících se znečištěním 
ovzduší, které je způsobeno zejména 
dopravou; domnívá se, že za účelem 
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nízkoemisních zón a přijímání opatření na 
zmírňování dopravy, která vybízejí k pěší 
chůzi nebo jízdě na kole;

vyřešení tohoto problému by měla být 
iniciována preventivní opatření, a to 
například zavedení vysoce kvalitních filtrů 
pro zachycování velmi jemných pevných 
částic uvolňovaných z motorů, a že je 
nutné zavést pobídky k obnově všech
v současnosti používaných vozových 
parků, které neodpovídají evropským 
normám Euro 4, Euro 5 a Euro 6 
(poslední zmiňovaná norma má vstoupit
v platnost v roce 2014); snižování emisí 
nesmí být omezeno pouze na vozidla 
využívající nové technologie, tj. vozidla
s novými motory, ale mělo by se týkat i již 
používaných vozidel; za účelem dosažení 
nízké úrovně emisí velmi jemných 
pevných částic, které dosahují nová 
vozidla, lze motory staré generace vybavit 
novým filtrem; přiklání se, zejména ve 
městech, ke zřizování nízkoemisních zón 
(například „zón třiceti“, tedy městských 
oblastí, v nichž by byla nejvyšší povolená 
rychlost vozidel 30 km/h) a přijímání 
opatření na zmírňování dopravy, která 
vybízejí k pěší chůzi nebo jízdě na kole

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje dodržování norem kvality 
ovzduší stanovených právními předpisy 
EU za klíčové vzhledem k nárůstu 
respiračních a jiných onemocnění 
souvisejících se znečištěním ovzduší, které 
je způsobeno zejména dopravou; přiklání 
se, zejména ve městech, ke zřizování 
nízkoemisních zón a přijímání opatření na 
zmírňování dopravy, která vybízejí k pěší 
chůzi nebo jízdě na kole;

3. považuje dodržování norem kvality 
ovzduší stanovených právními předpisy 
EU za klíčové vzhledem k nárůstu 
respiračních a jiných onemocnění 
souvisejících se znečištěním ovzduší, které 
je způsobeno mimo jiné i dopravou; 
přiklání se, zejména ve městech, ke 
zřizování nízkoemisních zón a přijímání 
opatření na zmírňování dopravy, která 
vybízejí k pěší chůzi nebo jízdě na kole, 
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pokud budou odpovídat zásadám 
proveditelnosti a funkčnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k přijetí evropských právních 
předpisů, které by upravovaly práva 
chodců a byly v souladu s Evropskou 
chartou práv chodců přijatou Evropským 
parlamentem, a k nízkým povoleným 
rychlostem, které by platily ve všech 
rezidenčních oblastech; doporučuje, aby 
cíle stanovené v Bruselské chartě pro 
cyklistiku byly přijaty jako cíle oficiální 
politiky EU a aby finanční prostředky pro 
investice do transevropské infrastruktury 
pro cyklistiku byly čerpány z prostředků 
vyhrazených pro projekty TEN-T; vyzývá
k tomu, aby se zajištění bezbariérového 
přístupu pro osoby se sníženou mobilitou 
stalo jednou ze základních zásad dopravní 
politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. s ohledem na zlepšení kvality života 
vyzývá k přizpůsobení dopravy osobám se 
sníženou mobilitou, které mají 
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nezcizitelné právo, zakotvené v článku 9 
Úmluvy Organizace spojených národů
o právech osob se zdravotním postižením, 
na přístup ke všem druhům dopravy;
v rámci svobody pohybu představuje toto 
právo úhelný kámen potírání 
diskriminace a má navíc hospodářský
a kulturní přínos i přínos spojený
s cestovním ruchem;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 2008, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 2008, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava na střední a velké 
vzdálenosti postupně převedena ze silnic 
na železnice;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 2008, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice; 

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 2008, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice podle možností 
současné kapacity železniční sítě, dokud 
nebudou vybudovány nové železniční 
tratě; dále vyzývá k podpoře výstavby 
nových struktur dopravních uzlů (které by 
mohly zlepšit proces překládky zboží ze 
silniční na železniční dopravní 
prostředky) a ke zvýšení funkčnosti 
existujících struktur;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 

                                               
1 „Doprava na křižovatce. Zpráva TERM 2008: ukazatele dopravy a životního prostředí v Evropské unii“ –
Zpráva EHP č. 3/2009
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nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice; 

nákladní doprava pomocí povinných 
opatření postupně převedena ze silnic na 
železnice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy; poznamenává, že 
zavedení norem pro výfukové plyny Euro 
5 a Euro 6 u osobních vozidel a normy 
Euro VI u těžkých nákladních vozidel 
přispívá a/nebo bude přispívat ke zvýšení 
kvality ovzduší, že odložení jejich 
uplatňování by mělo negativní dopad a že 
následné obnovy vozových parků povedou
k výměně starých vozidel za nová vozidla
s nízkými emisemi; má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 200811, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán 28% nárůstem emisí
CO2 ze silniční dopravy za období 1990–
2006 ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

Or. de

                                               
1 „Doprava na křižovatce. Zpráva TERM 2008: ukazatele dopravy a životního prostředí v Evropské unii“ –
Zpráva EHP č. 3/2009.
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Pozměňovací návrh 19
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice; vyzývá k pozastavení 
výstavby silnic a místo toho k rozšiřování 
železniční sítě; 

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

uznává skutečnost, že došlo k výraznému 
snížení emisí částic PM10, okyselujících 
látek a prekurzorů ozonu ze silniční 
dopravy, má však stále obavy z úrovně 
oxidů dusíků a jemných částic (zpráva 
TERM 2008, obr. 5.1); je však zejména 
zklamán emisemi CO2 ze silniční dopravy, 
které v období 1990–2006 vzrostly o 28 % 
ve srovnání s 3% snížením v ostatních 
odvětvích; vyzývá, aby byla nákladní 
doprava postupně převedena ze silnic na 
železnice;

uznává skutečnost, že došlo k výraznému 
snížení emisí částic PM10, okyselujících 
látek a prekurzorů ozonu ze silniční 
dopravy, má však stále obavy z úrovně 
oxidů dusíků a jemných částic (zpráva 
TERM 2008, obr. 5.1); je však zejména 
zklamán emisemi CO2 ze silniční dopravy, 
které v období 1990–2006 vzrostly o 28 % 
ve srovnání s 3% snížením v ostatních 
odvětvích; vyzývá, aby byla nákladní 
doprava postupně převedena ze silnic na 
železnice a jiné energeticky účinné druhy 
dopravy;
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Pozměňovací návrh 21
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy (zpráva TERM 200811, 
obr. 5.1); konstatuje, že zavedením 
smluvených emisních norem Euro 5 a 6 
(lehká užitková vozidla) a Euro VI (těžká 
nákladní vozidla) pro nová vozidla se dále 
značně zlepší kvalita ovzduší a v důsledku 
obnovy vozových parků radikálně klesnou 
emise ze silniční dopravy, jelikož stará 
vozidla budou nahrazována novými 
modely; členské státy by tudíž měly 
podnikat náležité kroky k urychlení 
obnovy vozových parků;

je však zejména znepokojen emisemi CO2
ze silniční dopravy, které v období 1990–
2006 vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% 
snížením v ostatních odvětvích, a to 
navzdory snížení emisí CO2 z osobních 
vozidel, jež od roku 1995 klesly téměř
o 20 %, a průměrnému každoročnímu 1% 
zlepšení palivové účinnosti, k němuž
u užitkových vozidel dochází od 70. let 20. 
století; poznamenává, že je to důsledek 
zvýšení poptávky po dopravě, které souvisí
s nárůstem HDP; požaduje proto, aby se
k otázce snižování emisí CO2 přistupovalo 
integrovaným způsobem, tedy tak, že 
všechny zúčastněné strany přijmou svůj 
díl odpovědnosti;

                                               
1 „Doprava na křižovatce. Zpráva TERM 2008: ukazatele dopravy a životního prostředí v Evropské unii“ –
Zpráva EHP č. 3/2009
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Pozměňovací návrh 22
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; vyzývá, aby byla 
nákladní doprava postupně převedena ze 
silnic na železnice;

5. uznává skutečnost, že došlo
k výraznému snížení emisí částic PM10, 
okyselujících látek a prekurzorů ozonu ze 
silniční dopravy, má však stále obavy
z úrovně oxidů dusíků a jemných částic 
(zpráva TERM 20081, obr. 5.1); je však 
zejména zklamán emisemi CO2 ze silniční 
dopravy, které v období 1990–2006 
vzrostly o 28 % ve srovnání s 3% snížením
v ostatních odvětvích; domnívá se, že by 
měl být rovněž zohledněn vliv částic 
elementárního uhlíku (sazí) na globální 
oteplování a že by mělo být doporučeno 
používání filtrů pevných částic, aby bylo 
alespoň částečně vyváženo zvyšování nebo 
nedostatečné snižování emisí CO2;
vyzývá, aby byla nákladní doprava 
postupně převedena ze silnic na železnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že v odvětví dopravy 
se nepodařilo výrazně snížit využívání 

                                               
1 „Doprava na křižovatce. Zpráva TERM 2008: ukazatele dopravy a životního prostředí v Evropské unii“ –
Zpráva EHP č. 3/2009
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fosilních paliv, jelikož toto odvětví je
z 97 % dosud závislé na těchto palivech; 
tato závislost má negativní vliv na 
globální zabezpečení dodávek paliv a na 
rezervy, které jsou k dispozici;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam hlavních 
severojižních spojnic transevropské 
dopravní sítě, a to zejména proto, že
v důsledku chybějících dálnic je 
transevropská doprava v regionech 
vedena městskými centry, což značně 
zatěžuje životní prostředí; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 25
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby členské státy 
naléhavě vybídla k odstranění místních 
překážek, které zpomalují budování 
spojovacích železničních koridorů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 26
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. má obavy z očekávaných emisí SOx
a NOx z námořní dopravy, které budou mít 
do roku 2020 přibližně stejný objem jako 
emise z pozemní dopravy, a lituje 
neúspěšného pokusu Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) o zavedení systému na 
snižování emisí CO2; žádá proto
o začlenění námořní dopravy do systému 
EU pro obchodování s emisemi;

6. má obavy z očekávaných emisí SOx
a NOx z námořní dopravy, které budou mít 
do roku 2020 přibližně stejný objem jako 
emise z pozemní dopravy, a lituje 
neúspěšného pokusu Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) o zavedení systému na 
snižování emisí CO2;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. má obavy z očekávaných emisí SOx
a NOx z námořní dopravy, které budou mít 
do roku 2020 přibližně stejný objem jako 
emise z pozemní dopravy, a lituje 
neúspěšného pokusu Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) o zavedení systému na 
snižování emisí CO2; žádá proto
o začlenění námořní dopravy do systému 
EU pro obchodování s emisemi;

6. bere na vědomí, že podle Mezinárodní 
námořní organizace (IMO) produkuje 
námořní doprava tři až pětkrát méně CO2
než pozemní doprava, ale má obavy
z očekávaných emisí SOx a NOx
z námořní dopravy, které budou mít do 
roku 2020 přibližně stejný objem jako 
emise z pozemní dopravy, a lituje 
bezvýsledného pokusu organizace IMO
o zavedení systému na snižování emisí 
CO2; žádá proto o přezkoumání možnosti 
začlenit námořní dopravu do systému EU 
pro obchodování s emisemi, jestliže budou 
jednání organizace IMO neúspěšná, 
přičemž bude zohledněn mezinárodní 
charakter námořní dopravy a možný únik 
uhlíku, který by se projevil v přístavech
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a pozemní dopravě mimo EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. má obavy z očekávaných emisí SOx
a NOx z námořní dopravy, které budou mít 
do roku 2020 přibližně stejný objem jako 
emise z pozemní dopravy, a lituje 
neúspěšného pokusu Mezinárodní 
námořní organizace (IMO) o zavedení 
systému na snižování emisí CO2; žádá 
proto o začlenění námořní dopravy do 
systému EU pro obchodování s emisemi;

6. má obavy z očekávaného 40% zvýšení
emisí SOx a NOx z námořní dopravy
v letech 2000 až 2020, neboť je 
pravděpodobné, že v té době budou tyto 
emise dosahovat stejného nebo vyššího 
objemu jako celkové emise ze všech 
pozemních zdrojů, a vyzývá Komisi, aby 
reagovala na přezkoumání SOx a NOx 
provedené organizací IMO v roce 2008
a urychlila přípravy vedoucí k vyhlášení 
všech moří EU za oblasti kontrol emisí 
SOx a NOx; je rovněž znepokojen 
skutečností, že za 12 let od přijetí 
Kjótského protokolu se Mezinárodní 
organizaci pro civilní letectví (ICAO)
a Mezinárodní námořní organizaci (IMO) 
nepodařilo přijmout závazná opatření na 
kontrolu dopadů letectví a námořní 
dopravy na klima; vyzývá k okamžitému 
přijetí závazných opatření, kterými by byly 
zavedeny limity pro emise z dopravy 
odpovídající stejným cílům snižování, 
které rozvinuté země stanovily v jiných 
průmyslových odvětvích, a dále vyzývá
k tomu, aby přinejmenším 50 % povolenek
v této oblasti bylo vydraženo; jelikož chybí 
smysluplné globální cíle a opatření, 
důrazně vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila návrhy k zahrnutí námořní 
dopravy pod cíle EU pro snižování emisí
a do systému EU pro obchodování
s emisemi, jak to předpokládá balíček 
opatření v oblasti klimatu;
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Pozměňovací návrh 29
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nedodržela svůj závazek řešit 
problém vlivu emisí NOx produkovaných 
letectvím na klima pomocí zvláštního 
nástroje, a vyzývá proto k tomu, aby od 
roku 2012 byl na využívání mechanismu 
čistého rozvoje a společného provádění 
(CDM&JI) nebo na emisní kredity 
vydávané leteckými provozovateli pro jiná 
odvětví uplatňován multiplikační systém; 
vyzývá EU k zajištění toho, aby všechny 
nástroje evropské a mezinárodní politiky
v oblasti klimatu plně zohlednily dopad 
letectví na klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože pouze 
radikální technologická změna může vést
k velmi potřebnému snížení emisí a 
k přechodu na dopravu s nízkými emisemi 
uhlíku; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby určily pobídky i překážky 
možným inovacím vyplývajícím
z výzkumu a vývoje a aby upřednostňovaly 

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože radikální 
technologická změna může vést k velmi 
potřebnému snížení emisí a k přechodu na 
dopravu s nízkými emisemi uhlíku; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby určily pobídky i překážky možným 
inovacím vyplývajícím z výzkumu
a vývoje a aby upřednostňovaly investice 
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investice do ekologických infrastruktur; do ekologických infrastruktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože pouze 
radikální technologická změna může vést
k velmi potřebnému snížení emisí a 
k přechodu na dopravu s nízkými emisemi 
uhlíku; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby určily pobídky i překážky 
možným inovacím vyplývajícím
z výzkumu a vývoje a aby upřednostňovaly 
investice do ekologických infrastruktur;

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože pouze 
radikální přeorientování na ekologii může 
vést k velmi potřebnému snížení emisí a 
k přechodu na dopravu s nízkými emisemi 
uhlíku; upozorňuje Komisi a členské státy 
na to, že podstatné snížení emisí 
produkovaných dopravou, aniž by to mělo 
dopad na náklady, je již technicky možné; 
zdůrazňuje, že v příštích desetiletích 
nejsou elektrické automobily prostředkem
k dosažení kýženého snížení emisí; 
podtrhuje, že automobilový průmysl se
v současné době nachází v situaci hluboce 
zakořeněného strukturálního deficitu a že 
toto odvětví se musí přizpůsobit novým 
nárokům; naléhavě vyzývá Komisi
a členské státy, aby určily pobídky
i překážky možným inovacím vyplývajícím
z výzkumu a vývoje a aby upřednostňovaly 
investice do ekologických infrastruktur;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože pouze 
radikální technologická změna může vést
k velmi potřebnému snížení emisí a 
k přechodu na dopravu s nízkými emisemi 
uhlíku; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby určily pobídky i překážky 
možným inovacím vyplývajícím
z výzkumu a vývoje a aby upřednostňovaly 
investice do ekologických infrastruktur;

7. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou 
klíčovým faktorem při hledání udržitelné 
dopravy pro budoucnost, protože pouze 
radikální technologická změna může vést
k velmi potřebnému snížení emisí a 
k přechodu na dopravu s nízkými emisemi 
uhlíku; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby určily pobídky i překážky 
možným inovacím vyplývajícím
z výzkumu a vývoje a aby upřednostňovaly 
investice do ekologických infrastruktur, 
jako jsou například inteligentní sítě pro 
elektrickou dopravu, zemní plyn / 
biometan z obnovitelných zdrojů energie
a vodíkové distribuční sítě; vybízí Komisi, 
aby nepodceňovala vliv technologií 
zabudovaných ve vozidlech na chování
řidičů, jelikož tyto technologie by 
případně mohly přispívat ke snižování 
spotřeby paliva / emisí CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje skutečnost, že ačkoli byla
v dopravě zlepšena energetická účinnost, 
nepřispělo to k celkovému snížení 
spotřeby paliva, jelikož vzrostla poptávka 
po dopravě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. v zájmu ochrany stávající 
infrastruktury, zejména městské 
hromadné dopravy, naléhavě vyzývá
k takové změně v systému dotací, aby 
údržba a modernizace stávajících 
dopravních spojů byly přinejmenším 
natolik prioritní, jako bylo v posledních 
desetiletích budování nových spojů;  

Or. hu

Pozměňovací návrh 35
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
výměně osvědčených postupů, která
v současnosti probíhá například v rámci 
iniciativy CIVITAS, jež městům nabízí 
příležitost vzájemně se poučit ze svých 
postupů.

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
výměně osvědčených postupů, která
v současnosti probíhá například v rámci 
Paktu primátorů, iniciativy CIVITAS
a jiných iniciativ, jež městům nabízí 
příležitost vzájemně se poučit ze svých 
postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. uznaje, že potenciál pro 
environmentálně udržitelnou dopravu 
není nevyčerpatelný, vyzývá k tomu, aby 
na úrovni EU i na úrovni celosvětové byla 
přijata strategie řízení poptávky, která by 
se promítala do pravidel obchodu
a hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že údržba, modernizace
a inteligentní využívání stávající dopravní 
infrastruktury musí mít přednost před 
novou výstavbou; vyzývá k tomu, aby 
investice do nové infrastruktury byly 
vynakládány především na ekologické 
projekty, například projekty ve veřejné 
dopravě, cyklostezky, intermodální 
dopravu a zajišťování bezpečnosti 
silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyzývá k tomu, aby poskytování 
finančních prostředků EU na dopravní 
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projekty, včetně půjček EIB, bylo 
podmíněno tím, že každá země a každý 
region předloží spolehlivé všeobecné 
plány udržitelné dopravy a že místo 
přístupu založeném na prioritních 
projektech bude uplatňován přístup 
založený na prioritních sítích;
v souvislosti s investicemi do dopravní 
infrastruktury trvá na zpřísnění pravidel 
pro veřejné konzultace a transparentnost
i na lepším uplatňování a prosazování 
hodnocení dopadu na životní prostředí
a právních předpisů na ochranu přírody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. připomíná své usnesení ze dne 23. 
dubna 2009 o akčním plánu pro městskou 
mobilitu1 a doporučuje, aby
v příměstských oblastech s více než 100 
000 obyvateli byly zavedeny plány 
integrované udržitelné městské dopravy / 
mobility a aby poskytování evropských 
finančních prostředků na poli městské 
dopravy bylo podmíněno existencí 
takových plánů;

Or. en

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0307.


