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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že se odvětví dopravy na emisích skleníkových plynů v EU podílí 
přibližně 27 % a že jeho podíl stále roste,

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání konaném ve dnech 8. a 9. 
března 2007 souhlasila se stanovením cíle snížení emisí skleníkových plynů
v Evropské unii do roku 2020 o 20–30 % oproti úrovni z roku 1990, bude-li dosaženo 
mezinárodní dohody, a že tento cíl nemůže být dosažen bez přijetí strategie pro 
dopravu odpovídající tomuto cíli,

C. vzhledem k tomu, že ke změně klimatu skutečně dochází a že je do značné míry 
způsobena lidskou činností, přičemž hlavním problémem je přivést všechny 
zúčastněné strany k jednomu stolu a zahájit globální a udržitelné úsilí o ochranu 
klimatu, které by spojovalo opatření na předcházení této změně, na její zmírňování
a na příslušnou adaptaci; dále vzhledem k tomu, že politiky vypracované za tímto 
účelem musí být jak odvětvové, tak průřezové;

1. s politováním konstatuje, že odvětví dopravy nebyla věnována pozornost v bílé knize 
Komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci“ (KOM(2009)0147), a přeje si, aby se příští bílá kniha o budoucí společné 
evropské politice dopravy v horizontu roku 2020 zaměřila zejména na zohlednění 
přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích následků v dopravní politice;

2. upozorňuje na skutečnost, že rozpočtové zdroje vyčleněné na financování opatření 
nezbytných pro boj proti změně klimatu jsou nedostatečné; 

3. vyzývá Komisi, aby v rámci druhé revize pravidel financování programů hrazených 
EU navrhla nové přístupy k převádění finančních prostředků a investic a inovativní 
integrované nástroje financování v oblasti adaptace na změnu klimatu, které jsou pro 
úspěch politik EU v odvětví dopravy klíčové;

4. zdůrazňuje, že úsilí o přizpůsobení se změně klimatu v odvětví dopravy bude 
obzvláště náročné a že jeho největší část dosud dopadá na podniky v tomto odvětví; 
domnívá se nicméně, že adaptační úsilí tohoto odvětví a společností, které v něm 
podnikají, nemůže být prováděno pouze na samostatném základě, především
s ohledem na celkový stav konkurenceschopnosti evropského hospodářství, a že tedy 
musí být plně zohledněno v rámci strategického přístupu k této adaptaci, zejména 
prostřednictvím navrhování akcí zaměřených na posílení odolnosti odvětví dopravy; 

5. domnívá se, že hospodářské, sociální a finanční dopady uplatňování opatření 
zaměřených na boj proti změně klimatu v odvětví dopravy (např. vliv kombinování 
různých druhů dopravy a možností multimodální dopravy) dosud nejsou dostatečně 
známy a předvídány a stejná situace panuje, pokud jde o dopady reorganizace tohoto 
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odvětví; zdůrazňuje, že by Komise měla rozvinout sběr údajů týkajících se vývoje 
tohoto odvětví a vymezit ukazatele zranitelnosti a metody výměny osvědčených 
postupů pro různé sektory tohoto odvětví (silniční, vlaková, letecká a námořní 
doprava);

6. připomíná usnesení o zelené knize o budoucí politice TEN-T ze dne 22. dubna 2009, 
které zdůraznilo, že změna klimatu a udržitelný rozvoj by měly být součástí politiky
v oblasti infrastruktury pro všechny dopravní prostředky s cílem dosáhnout cílů EU
v oblasti snížení emisí CO2;

7. domnívá se, že revize TEN-T by měla zohlednit skutečnost, že je třeba, aby byly 
projekty adaptovatelné na změnu klimatu a odolné vůči jejím dopadům;

8. zdůrazňuje, že Komise by měla vyhodnotit účinnost různých druhů dopravy, pokud se 
jedná o distribuci zboží, a nalézt způsoby, jak posílit intermodalitu mezi různými 
dopravními prostředky ve městech, a to v rámci nového plánu udržitelné městské 
mobility pro evropská města založeného na nezbytnosti přizpůsobit naše města 
dopadům změny klimatu;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily účinnou politiku městské mobility, která 
sníží dopravní přetížení a znečištění životního prostředí ve velkých městských 
oblastech prostřednictvím rozvoje veřejné dopravy a tzv. komodality (využívání 
různých druhů dopravy za účelem dosažení optimálního využití zdrojů) a využívání 
inteligentních dopravních systémů; 

10. souhlasí s navrhovanými činnostmi určenými ke zvýšení odolnosti fyzické 
infrastruktury; zdůrazňuje, že tyto činnosti musí pokrývat nejen výstavbu, ale také 
údržbu infrastruktury, včetně infrastruktury dopravní, a vyzývá Komisi, aby do 
pracovního programu agentur Společenství činných v oblasti bezpečnosti dopravy 
začlenila také potřebu přehodnotit bezpečnostní a technické standardy s ohledem na 
dopady změněných klimatických podmínek;

11. domnívá se, že horské oblasti Unie budou obzvláště závažně postiženy změnou 
klimatu, která v těchto zranitelných oblastech postupuje rychleji a která se promítne
v zaměstnanosti, dostupnosti, ve využívání půdy, v cestovním ruchu a v infrastruktuře, 
což by bylo důvodem pro to, aby byla v bílé knize obsažena specifická opatření na 
„zvyšování odolnosti horských oblastí“; navrhuje tudíž Komisi, aby v rámci obecné 
politiky územního plánování, jejímž cílem má být řešení tohoto problému, 
vypracovala obecné směry Společenství týkající se adaptace na změnu klimatu
v horských oblastech, což jsou obzvláště zranitelné geografické zóny, podobně jako je 
tomu u pobřežních či mořských zón;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatnily konkrétní opatření pro zajištění ochrany 
pobřežních oblastí a mořského prostředí v souladu se společnou námořní politikou, 
která v rámci integrovaného přístupu řádně zohlední námořní dopravu, ochranu 
mořského prostředí a správu a rozvoj pobřežních oblastí;

13. vyzývá Komisi, aby investovala do výzkumu a inovací s cílem přizpůsobit dopravu
a dopravní infrastrukturu účinkům změny klimatu a extrémním povětrnostním 
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podmínkám, zejména v pobřežních a mořských oblastech, horských zónách
a oblastech, v nichž může dojít k zemětřesení; tento výzkum by měl být prováděn
v součinnosti s výzkumem usilujícím o omezení faktorů způsobujících změnu klimatu, 
včetně programu na vývoj „zelených“ automobilů, inteligentních dopravních systémů
a systémů řízení železničního provozu;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby propagovaly a podporovaly dlouhodobé 
integrované plánování výstavby dopravních a energetických infrastruktur a využívání 
půdy;

15. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), 
Společného výzkumného střediska a evropské observatoře pro sledování sucha a – ve 
všech případech, kdy je to možné – při využití nových družicových monitorovacích 
technologií a inteligentních dopravních systémů jako nejurgentnější prioritu 
zdokonalila dostupné znalosti týkající se dopadů klimatických podmínek a jejich 
pozorování;

16. vyzývá konkrétně Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost mapování
a vyhodnocování dopadů v horských a pobřežních oblastech, kde se předpovídá, že by 
zvýšená teplota a úrovně oceánů mohly vést ke značným změnám v cestovním ruchu, 
na kterém tyto oblasti značně závisí, a případně navrhla vhodná opatření;

17. má za to, že pokud jde o nástroje a financování, jsou činnosti navrhované v bílé knize 
vymezeny velmi neurčitě; žádá Komisi, aby upřednostňovala u všech dopravních 
prostředků takové způsoby financování, které dodržují zásadu „znečišťovatel platí“; 
vyzývá proto Komisi, aby doplnila financování určené úsilí na přizpůsobení se změně 
klimatu, zejména díky využití strukturálních fondů a částečně i prostředků Plánu 
evropské hospodářské obnovy a tím, že budou v příštím finančním výhledu na období 
po roce 2013 přednostně financována řešení problémů souvisejících se změnou 
klimatu s cílem podpořit ekologický a udržitelný růst a vytváření pracovních míst
a podporovat podniky v odvětví dopravy a cestovního ruchu prostřednictvím inovací
a výzkumu; zdůrazňuje, že všechny dopravní prostředky musí postupně internalizovat
své vnější náklady související se změnou klimatu, 

18. zdůrazňuje, že by dopravní politiky měly být lépe zohledňovány v ostatních 
politikách, zejména v oblasti zabezpečení dodávek energie a vody, plánování 
využívání půdy, územního plánování a veřejného zdraví, s cílem dosáhnout 
systematického přístupu k přizpůsobování se změně klimatu;

19. je přesvědčen, že členy řídící skupiny pro dopady změny klimatu a přizpůsobení se jí 
by mohli být taktéž poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy příslušných 
parlamentních výborů (především Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch);

20. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva nyní Komisi umožňuje přijmout podpůrná
a koordinační opatření v oblasti cestovního ruchu; žádá Komisi, aby navrhla opatření
a činnosti umožňující vymezit specifickou strategii adaptace pro odvětví cestovního 
ruchu (zdokonalení znalosti dopadů změny klimatu, politika předcházení rizikům
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a přizpůsobení se změnám, které jsou jejich důsledkem, informování spotřebitelů atd.);

21. zdůrazňuje, že je třeba poskytovat veřejnosti a zúčastněným stranám v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu dostupné, podrobné a úplné informace o důvodech
a dopadech změny klimatu a o způsobech, jek mohou tyto dopady změnit životní styl
a dopravní prostředky, způsoby cestování, organizaci těchto odvětví, výstavbu
a údržbu infrastruktury a poplatky za její využívání, územní plánování a dodávky 
přírodních zdrojů; zdůrazňuje, že je zásadní zajistit přiměřené financování takových 
informačních kampaní a zohlednit potřebu přizpůsobit jejich obsah jednotlivým 
členským státům a jejich regionům.
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