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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zaznacza, że zrównoważona i przyjazna dla środowiska sieć transportu jest systemem 
nerwowym gospodarki europejskiej, któremu należy zapewnić konieczne zachęty do 
przejścia na napęd oparty na paliwach niekopalnych w przypadkach, w których jest to 
możliwe; 

2. ma świadomość, że emisje CO2, jak również emisje CO, NOx, VOC i SO4 wywierają silny 
wpływ na jakość powietrza, przede wszystkim na obszarach miejskich, a tym samym na 
zdrowie ludzi, wywołując choroby płuc i różne choroby nowotworowe; 

3. uważa, że ze względu na uzależnienie transportu od oleju napędowego znaczenie 
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii prawdopodobnie wzrośnie, gdy tylko 
powstanie odpowiednia infrastruktura; zauważa jednak, że już dzisiaj moglibyśmy 
oszczędzać energię i paliwo dzięki ekologicznej jeździe samochodami oraz że należy 
również opracować i promować techniki oszczędzania paliwa w innych środkach 
transportu – np. płynne podchodzenie do lądowania w przypadku statków powietrznych;

4. zauważa fakt, że w niedawnej przeszłości poprawę poziomu emisji ze środków transportu 
napędzanych paliwami kopalnymi niwelował wyższy popyt, prowadzący do zatłoczenia i 
zanieczyszczenia powietrza wciąż przekraczającego dozwolone limity; w związku z tym 
nalega na przejście na inną technologię lub na możliwie najlepszą technologię opartą na 
paliwach kopalnych, a zatem wspiera badania prowadzone przy wsparciu finansowym UE 
lub bez takiego wsparcia, zmierzające do przyspieszenia wprowadzenia ekoinnowacji i 
nowych technologii w transporcie;

5. apeluje, aby Komisja i państwa członkowskie miały odwagę interweniować, w przypadku 
gdy odnośne zachęty nie funkcjonują na zasadach rynkowych;

6. odnotowuje fakt, że wiele regionów w UE o niezaspokojonych potrzebach w zakresie 
transportu wciąż musi nadrobić opóźnienia i będzie nadal wykazywać duży wzrost w 
sektorze transportu po zbudowaniu infrastruktury i ożywieniu gospodarki; z tego powodu 
uważa, że ważne jest również ukierunkowanie przyszłych działań na eliminację 
rozbieżności w rozwoju infrastruktury między różnymi regionami lub krajami 
europejskimi;

7. wzywa Komisję Europejską do wspierania, promowania i zapewnienia wsparcia 
finansowego ogólnoeuropejskiej sieci autostrad kolejowych;

8. zaleca, aby Komisja nadal wspierała i, w stosownych przypadkach, inicjowała wraz z 
państwami członkowskimi kampanie uświadamiające dotyczące przyjaznych dla 
środowiska alternatywnych rodzajów transportu, w szczególności na newralgicznych 
obszarach miejskich, na których jakość powietrza i hałas stanowią zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego;
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9. uważa, że jednolita europejska przestrzeń powietrzna oraz program SESAR pokazują, jak 
poza wprowadzeniem nowych, paliwooszczędnych i stosunkowo cichych statków 
powietrznych można zmniejszyć zużycie paliwa o około 10%;

10. ma świadomość, że masowe przejście na nową technologię w sektorze transportu wymaga 
czasu i że działania podejmowane w ramach tego procesu powinny uwzględniać realia 
poszczególnych państw członkowskich, a tymczasem wspiera ekoinnowacje i racjonalne 
zużycie paliw kopalnych, co obecnie wciąż stanowi najłatwiejszy sposób zmniejszenia 
emisji w transporcie;

11. nalega na właściwe wdrożenie przepisów socjalnych w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów transportu, z uwzględnieniem regulacji dotyczących czasu pracy, z korzyścią dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników transportu. 


