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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že v posledních letech se zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že relativní zlepšení týkající se škodlivých emisí se 
ztrácí v důsledku trvalého nárůstu poptávky v odvětví dopravy, zejména po dopravě 
silniční; připomíná, že dopravní přetížení ve městech je příčinou 40 % emisí CO2 a 70 % 
zbývajících znečišťujících emisí, které vyprodukují automobily;

2. domnívá se, že pouze pomocí interoperabilního dopravního systému bude v budoucnosti 
možné kombinovat ideálním způsobem různé druhy dopravy a dosáhnout větších úspor 
energie; v této souvislosti zdůrazňuje význam internalizace vnějších nákladů pro vyvážené 
využívání různých druhů dopravy a pro podporu používání méně znečišťujících druhů 
dopravy v případech, kdy je to možné a nezbytné;

3. je toho názoru, že dopravní toky bude možné optimalizovat a dopravní přetížení ve 
městech i mimo ně snížit díky informačním a komunikačním technologiím a navigačnímu 
družicovému systému Galileo; upozorňuje na to, že příliš velký počet těžkých vozidel 
jezdí často bez nákladu nebo jen částečně naložených, a zabírá tak zbytečně prostor na 
silnicích; žádá členské státy, aby přijímaly politiky, které podpoří poptávku soukromých 
uživatelů po inovaci;

4. podtrhuje význam, který mají pro logistiku informační systémy a rozvoj inteligentních 
dopravních systémů; s potěšením vítá rozličné iniciativy vznikající na úrovni Společenství 
(k nimž patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); vyzývá členské státy ke zvýšení 
investic do infrastruktur a inteligentních dopravních systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního cenového systému, v jehož rámci by existovaly 
multimodální jízdenky a který by optimalizoval využívání a interoperabilitu různých 
druhů dopravy, přispěl ke snižování spotřeby energie a ke zvýšení bezpečnosti;

5. podtrhuje, že ke zlepšení bezpečnosti infrastruktur a vozidel, ke zvýšení informovanosti 
uživatelů, k rychlejšímu přemisťování zboží a k omezení souvisejících byrokratických 
postupů je důležité vyvinout internet věcí;

6. vybízí Komisi a členské státy, aby podněcovaly rozvoj výzkumu v oblastech dopravy, 
bezpečnosti a udržitelné mobility, přijímaly opatření, která by podporovala využívání 
méně znečišťujících druhů dopravy, zdokonalovaly existující logistiku a infrastrukturu, 
v krátkém horizontu dokončily projekty TEN-T, na které již byly poskytnuty finanční 
prostředky, a vypracovaly integrované a soudržné plány budoucích dopravních sítí, které 
by přispívaly k plnění lisabonské agendy.


