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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

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;

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;

4. zdůrazňuje, že by mělo být věnováno více pozornosti snižování hluku, protože byly 
zjištěny různé nepříznivé dopady hluku na lidské zdraví a kvalitu života;

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;

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;

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;

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.

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


