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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že udržateľná a ekologická dopravná sieť je nervová sústava európskeho 
hospodárstva, ktorá by mala dostať nevyhnutné stimuly na prechod k nefosílnemu 
palivovému pohonu v prípadoch, keď je to možné; 

2. je si vedomý toho, že emisie CO2, ako aj emisie CO, NOx, VOC a SO4 majú značný vplyv 
na kvalitu ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, a teda na ľudské zdravie v podobe
pľúcnych ochorení a rôznych foriem rakoviny;

3. domnieva sa, že vzhľadom na závislosť dopravy na rope pravdepodobne vzrastie význam 
alternatívnych a obnoviteľných energií, len čo sa vybuduje vhodná infraštruktúra; 
poznamenáva však, že by sme už dnes mohli šetriť energiu a palivo pomocou ekologickej 
jazdy a že techniky úspory paliva by sa mali rozvíjať a podporovať aj v rámci iných 
druhov dopravy – príkladom je plynulé klesanie lietadiel;

4. berie na vedomie skutočnosť, že v poslednom období boli zlepšenia týkajúce sa emisií z  
dopravných prostriedkov poháňaných fosílnymi palivami vždy vyrovnané vyšším 
dopytom, čo viedlo k preťaženiu dopravy a znečisteniu ovzdušia, ktoré naďalej prekračuje 
zákonné limity; trvá preto na prechode k inej technológii alebo najlepšej možnej 
technológii fosílnych palív a v súlade s tým podporuje výskum zameraný na urýchlenie 
zavedenia ekologických inovácií a nových technológií v doprave, či už sa vykonáva s 
finančnou podporou EÚ alebo bez nej;

5. trvá na tom, že ak tieto stimuly nebudú fungovať na trhovom základe, Komisia a členské 
štáty by mali mať odvahu zasiahnuť;

6. berie na vedomie skutočnosť, že viacero regiónov EÚ, ktorých potreby v oblasti dopravy 
nie sú uspokojené, stále má čo doháňať a zaznamená ešte značný rast v doprave, len čo sa 
dobuduje infraštruktúra a pozdvihne sa hospodárstvo; z tohto dôvodu sa domnieva, že je 
tiež dôležité zamerať budúce opatrenia na odstránenie nerovností v rozvoji infraštruktúry 
medzi rôznymi európskymi regiónmi/krajinami; 

7. vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala a presadzovala celoeurópsku sieť 
pohyblivých diaľnic a poskytla jej finančnú podporu;

8. odporúča Komisii, aby naďalej podporovala a v prípade potreby s členskými štátmi 
iniciovala kampane na vytvorenie povedomia o ekologických dopravných alternatívach, 
najmä v citlivých mestských oblastiach, kde kvalita ovzdušia a hluk ohrozujú ľudské 
zdravie;

9. domnieva sa, že Jednotné európske nebo a SESAR ukazujú, ako sa popri zavedení 
nových, palivovo účinných a pomerne tichých lietadiel môže spotreba paliva znížiť o +/-
10%;
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10. je si vedomý toho, že rozsiahly prechod k novej technológii v odvetví dopravy si vyžaduje 
čas a opatrenia v rámci tohto procesu by mali zohľadňovať odlišnú situáciu v jednotlivých 
členských štátoch, ale medzitým nabáda na ekologické inovácie a racionálne využívanie 
fosílnych palív, čo je momentálne stále ešte najjednoduchší spôsob, ako obmedzovať 
emisie v doprave;

11. trvá na správnom vykonávaní sociálnych právnych predpisov v rámci všetkých druhov 
dopravy vrátane nariadení o pracovnom čase, a to v záujme bezpečnosti a zdravia 
pracovníkov v odvetví dopravy. 


