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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že udržitelná dopravní síť ohleduplná k životnímu prostředí představuje 
nervovou soustavu evropského hospodářství, které by se mělo dostat nezbytných pobídek 
s cílem přejít v případech, kdy je to možné, na pohon na nefosilní paliva; 

2. je si vědom toho, že emise CO2 a rovněž emise CO, NOX, VOC a SO4 výrazně ovlivňují 
kvalitu vzduchu, v první řadě a především v městských oblastech, a mají tudíž dopad na 
lidské zdraví, což se projevuje plicními chorobami a různými formami rakoviny;

3. domnívá se, že vzhledem k závislosti dopravy na ropě je pravděpodobné, že alternativní 
a obnovitelné energie získají na významu, jakmile bude vytvořena vhodná infrastruktura; 
konstatuje však, že bychom mohli ušetřit energii a palivo již dnes prostřednictvím 
ekologického způsobu jízdy a že by techniky úspory spotřeby paliva měly být rozvíjeny 
a propagovány také v jiných druzích dopravy – například plynulé klesání v případě 
letadel;

4. bere na vědomí skutečnost, že v nedávné minulosti byla vylepšení v oblasti emisí 
z dopravních prostředků poháněných fosilními palivy vždy vyrovnána zvýšenou 
poptávkou, což vedlo ke zhoustnutí provozu a znečištění vzduchu, které stále překračuje 
zákonné limity; požaduje proto, aby došlo k přechodu na jinou technologii nebo na 
nejlepší možnou technologii fosilních paliv a v souladu s tím podporuje výzkum zaměřený 
na urychlené zavedení ekologických inovací a nových technologií v dopravě, ať už je 
prováděný s finanční podporou EU nebo bez ní;

5. trvá na tom, že Komise a členské státy najít odvahu zasáhnout v případech, kdy tyto 
pobídky nefungují na tržním základě;

6. bere na vědomí skutečnost, že několik regionů v EU, v nichž není poptávka po dopravě 
uspokojena, má stále co „dohánět“ a že v nich ještě dojde k velkému nárůstu dopravy 
jakmile bude dokončena infrastruktura a hospodářství se zotaví; domnívá se z tohoto 
důvodu, že je důležité se rovněž soustředit na budoucí opatření pro odstranění nerovnosti 
v rozvoji infrastruktury mezi různými evropskými regiony a zeměmi;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala a propagovala celoevropskou síť dálnic 
a poskytovala jí finanční podporu;

8. doporučuje, aby Komise i nadále podporovala a ve vhodných případech i společně se 
členskými státy iniciovala kampaně na vytvoření povědomí o dopravních alternativách 
šetrných k životnímu prostředí, zejména v ohrožených městských oblastech, kde kvalita 
vzduchu a hluk představují hrozbu pro lidské zdraví; 

9. domnívá se, že projekty Jednotné evropské nebe a SESAR ukazují, jak lze vedle uvedení 
nového úsporného a poměrně tichého letadla do provozu snížit spotřebu paliva o přibližně 
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10 %;

10. uvědomuje si, že masivní přechod na nové technologie v odvětví dopravy bude jistou 
dobu trvat a že opatření přijatá v rámci tohoto procesu by měla zohlednit rozdílné situace, 
v nichž se nacházejí jednotlivé členské státy, ale mezitím vybízí k ekologickým inovacím 
a hospodárnějšímu využívání fosilních paliv, což jsou v současné době stále nejsnadnější 
způsoby, jak emise z dopravy omezit;

11. trvá na správném provedení sociálních právních předpisů ve všech druzích dopravy, 
včetně nařízení upravujícího pracovní dobu s cílem přispět k bezpečnosti a ochraně zdraví 
pracovníků v dopravě.


