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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je trajnostno in okolju prijazno prometno omrežje hrbtenica evropskega 
gospodarstva ter da bi morali povsod, kjer je to mogoče, spodbujati k prehodu prometnega 
sektorja na uporabo nefosilnih goriv; 

2. se zaveda, da emisije ogljikovega dioksida, pa tudi emisije ogljikovega monoksida, 
dušikovih oksidov, hlapnih organskih spojin ter sulfatov močno vplivajo na kakovost 
zraka, zlasti v mestih, s tem pa tudi na človekovo zdravje, saj povzročajo pljučna obolenja 
in različne vrste raka;

3. meni, da bodo zaradi trenutne odvisnosti prometa od nafte alternativni in obnovljivi viri 
energije pomembnejši takrat, ko bo za to na razpolago primerna infrastruktura; vendar 
ugotavlja, da bi lahko že zdaj z okolju prijazno vožnjo prihranili energijo in gorivo ter da 
bi morali razviti tehnike za varčevanje z gorivom in jih spodbujati tudi pri drugih vrstah 
prometa, na primer kontinuirano spuščanje zrakoplovov;

4. ugotavlja, da je v zadnjih nekaj letih izboljšave na področju emisij iz prevoznih sredstev s 
pogonom na fosilna goriva vedno izničilo večje povpraševanje, zaradi česar zastoji in 
onesnaženost zraka še vedno presegajo pravne omejitve; zato vztraja, da je treba začeti 
uporabljati drugačno tehnologijo oziroma najboljšo možno tehnologijo za fosilna goriva, 
in zato podpira raziskave, ki se izvajajo s finančno podporo EU ali brez nje, da bi v 
prometu hitreje uvedli okolju prijazne inovacije in nove tehnologije;

5. vztraja, da bi morale Komisija in države članice imeti pogum ter ukrepati, kadar te pobude 
na tržni podlagi ne bi delovale;

6. ugotavlja, da v številnih regijah EU, v katerih niso zadostili potrebam v prometu, še 
zaostajajo in se bo tam promet še očitno zelo povečal, ko bo infrastruktura dokončana in 
bo gospodarstvo okrevalo; zato meni, da mora biti poudarek prihodnjega ukrepanja na 
odpravljanju neenakosti pri infrastrukturnem razvoju med različnimi evropskimi regijami 
in državami.

7. poziva Komisijo, naj podpre, spodbuja in financira vseevropsko omrežje za prevoz 
tovornih vozil po železnici;

8. priporoča Komisiji, naj še naprej podpira in po potrebi skupaj z državami članicami začne 
kampanje ozaveščanja o okolju prijaznih prometnih alternativah, zlasti v občutljivih 
mestnih območjih, kjer slab zrak in hrup ogrožata zdravje ljudi;

9. meni, da je iz programov Enotno evropsko nebo in SESAR razvidno, kako je mogoče z 
novim razmeroma tišjim letalom, ki porabi manj goriva, dodatno zmanjšati porabo goriva 
za približno 10 %;

10. se zaveda, da je za obsežen prehod na novo tehnologijo potreben čas in da bi morali pri 
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ukrepanju v tem procesu upoštevati različne razmere v posameznih državah članicah; 
vendar  spodbuja okolju prijazne inovacije in smotrno rabo fosilnih goriv v vmesnem 
času, s čimer je zaenkrat še vedno najenostavneje omejiti emisije prometa;

11. vztraja, da je treba v dobro varstva in zdravja delavcev v prometnem sektorju pravilno 
izvajati socialno zakonodajo za vse vrste prometa, tudi predpise o delovnem času.


