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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že v posledných rokoch sa zvýšila energetická účinnosť viacerých druhov 
dopravy, čo umožnilo citeľne znížiť emisie CO2 na jeden km; domnieva sa však, že 
relatívne zlepšenie situácie so škodlivými emisiami sa míňa účinku v dôsledku trvalého 
zvyšovania dopytu v oblasti dopravy, najmä cestnej dopravy; pripomína, že dopravné 
preťaženie mestských oblastí je príčinou až 40 % emisií CO2 a 70 % ostatných škodlivých 
emisií z motorových vozidiel;

2. je presvedčený, že len systém interoperabilnej dopravy umožní v budúcnosti optimálne 
skombinovať využitie rôznych druhov dopravy so zvýšenou úsporou energie; v tomto 
zmysle vyzdvihuje význam internalizácie externých nákladov pri vytváraní rovnováhy vo 
využívaní rôznych druhov dopravy a pri podpore využívania menej znečisťujúcich druhov 
dopravy v prípadoch, kde je to možné a nutné;

3. je názoru, že informačné a komunikačné technológie (IKT), spolu so satelitným 
navigačným systémom Galileo, umožnia optimalizáciu dopravných tokov a zníženie 
dopravného preťaženia v mestách a medzi mestami; namieta, že mnohé ťažké vozidlá  
jazdia často prázdne alebo poloprázdne, čím zbytočne blokujú cesty; žiada členské štáty, 
aby prijímali opatrenia na podporu dopytu po inováciách zo strany súkromných osôb;

4. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú v logistike zohrávajú informačné systémy a rozvoj 
inteligentnej dopravy;  pozitívne vníma rôzne iniciatívy na úrovni Spoločenstva (napr. 
SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); žiada členské štáty, aby zvýšili investície do 
infraštruktúry a inteligentných dopravných systémov, podporovali využívanie verejnej 
dopravy a aby zaviedli systém interoperabilného spoplatňovania s multimodálnymi 
cestovnými lístkami, ktorého cieľom bude optimálne využívanie a interoperabilita 
rôznych druhov dopravy, nižšia energetická spotreba a vyššia bezpečnosť;

5. vyzdvihuje dôležitosť rozvoja internetu vecí z hľadiska zlepšovania bezpečnosti 
infraštruktúry a vozidiel, informovanosti užívateľov, urýchlenia triedenia tovaru 
a zjednodušovania byrokratických postupov s tým spojených;

6. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby rozširovali výskum v odvetví dopravy, 
bezpečnosti a trvalo udržateľnej mobility, aby prijímali pozitívne opatrenia v prospech 
využívania menej znečisťujúcich druhov dopravy, zlepšili logistiku a existujúcu 
infraštruktúru, aby čo najskôr dokončili projekty TEN-T, ktoré už finančne podporujú, a 
plánovali budúce dopravné siete integrovaným a koherentným systémom a tak, aby 
prispievali k plneniu lisabonskej agendy.


