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NÁVRHY

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

A. keďže odvetvie dopravy je zodpovedné za približne 27 % emisií skleníkových plynov EÚ 
a tento podiel sa zvyšuje,

B. keďže Európska rada v dňoch 8. a 9. marca 2007 schválila, že v prípade dosiahnutia 
medzinárodnej dohody sa pre Európsku úniu stanoví cieľ znížiť emisie skleníkových 
plynov do roku 2020 o 20 alebo 30 % oproti roku 1990, a keďže tento cieľ nemožno 
dosiahnuť bez stratégie, ktorá bude konzistentná s týmto cieľom, aplikovaným v sektore 
dopravy,

C. keďže zmenu klímy vo veľkej miere zapríčinila ľudská činnosť, čo je výzva spájajúca 
všetkých aktérov zúčastnených na globálnom a trvalom úsilí na ochranu klímy, v ktorom 
sú prepojené preventívne opatrenia s opatreniami na zmiernenie dôsledkov a adaptáciu na 
zmeny, a keďže politiky tvorené na tento účel musia mať sektorový i medzisektorový 
charakter,

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že biela kniha Komisie s názvom Adaptácia na zmenu 
klímy: Európsky rámec opatrení (KOM(2009)0147) venuje málo pozornosti sektoru 
dopravy, a dúfa, že nadchádzajúca biela kniha o budúcej spoločnej európskej dopravnej 
politike do roku 2020 sa zameria na začlenenie otázky adaptácie na zmenu klímy a 
zmiernenia dôsledkov zmeny klímy do dopravnej politiky;

2. upozorňuje na fakt, že rozpočtové prostriedky vyčlenené na financovanie opatrení, ktoré
si zmena klímy vyžaduje, nie sú postačujúce;

3. vyzýva Komisiu, aby v rámci druhej revízie finančných pravidiel programov 
financovaných Európskou úniou navrhla nové koncepcie financovania dopravy a 
investovania do nej, ako aj inovatívne integrované nástroje financovania súvisiace s 
adaptáciou na zmenu klímy, ktoré sú pre úspech dopravnej politiky EÚ mimoriadne 
dôležité;

4. zdôrazňuje, že úsilie sektora dopravy o adaptáciu bude vzhľadom na zmenu klímy 
obzvlášť náročné a že v súčasnosti sú to podniky tohto sektora, ktoré majú na tomto úsilí 
najväčší podiel; domnieva sa však, že úsilie tohto sektora a jeho podnikov o adaptáciu 
nemôže byť oddelené, najmä vzhľadom na stav konkurencieschopnosti celého 
európskeho hospodárstva, a zastáva názor, že toto úsilie treba v plnej miere zohľadniť v 
strategickom prístupe k adaptácii, najmä tým, že sa navrhnú opatrenia na posilnenie 
odolnosti sektoru dopravy;

5. domnieva sa, že hospodárske, sociálne a finančné dôsledky uplatňovania opatrení na boj 
proti zmene klímy v sektore dopravy, ako sú dôsledky reorganizácie tohto sektora 
(napríklad vplyvom prechodu na iné druhy dopravy a možností iných druhov dopravy), 
sú stále nedostatočne známe a predvídané; zdôrazňuje, že Komisia by mala vyvinúť 
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systém zhromažďovania údajov o vývoji tohto sektora, definovať ukazovatele 
zraniteľnosti jeho jednotlivých zložiek (cestnej, železničnej, leteckej a námornej 
dopravy), ako aj spôsoby výmeny osvedčených skúseností;

6. pripomína návrh uznesenia k zelenej knihe o budúcnosti politiky TEN-T z 22. apríla 
2009, v ktorom sa zdôrazňuje, že otázka zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja by 
mala byť začlenená do politiky infraštruktúry všetkých druhov dopravy, aby bolo možné 
dosiahnuť ciele EÚ v znižovaní emisií CO2;

7. domnieva sa, že pri revízii TEN-T by treba vziať do úvahy skutočnosť, že projekty by sa 
mali dať adaptovať na zmenu klímy a mali by byť voči jej vplyvom odolné;

8. zdôrazňuje, že Komisia by mala vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých druhov dopravy v 
distribúcii tovaru a spôsoby zvyšovania intermodality medzi jednotlivými druhmi 
dopravy v našich mestách v novom, trvalo udržateľnom pláne mestskej mobility pre 
európske mestá, založenom na adaptácii našich miest na dôsledky zmeny klímy;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili účinnú politiku mestskej mobility, ktorá 
zníži preťaženosť premávky a znečisťovanie životného prostredia v mestských 
aglomeráciách rozvojom verejnej dopravy a kombináciou viacerých druhov dopravy (co-
modality), ako aj využitím inteligentných dopravných systémov;

10. schvaľuje navrhované opatrenia na posilnenie odolnosti fyzickej infraštruktúry; 
zdôrazňuje, že takéto opatrenie musí zahrnúť nielen vybudovanie, ale aj udržiavanie 
infraštruktúry vrátane dopravnej infraštruktúry, a vyzýva Komisiu, aby zaradila potrebu 
prehodnotenia bezpečnosti a technických noriem vzhľadom na nové klimatické vplyvy do 
pracovného programu agentúr spoločenstva, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti dopravy;

11. domnieva sa, že zmena klímy postihne obzvlášť horské oblasti únie, pretože v týchto 
ohrozených regiónoch postupuje rýchlejšie a má vplyv na zamestnanosť, dostupnosť, 
využitie pôdy, cestovný ruch a infraštruktúru, čo by malo byť dôvodom na stanovenie 
konkrétnych opatrení v bielej knihe na zvýšenie odolnosti horských oblastí; preto 
navrhuje Komisii, aby v kontexte všeobecnej politiky územného plánovania a vzhľadom 
na tento problém vypracovala usmernenia spoločenstva na adaptáciu na zmenu klímy v 
horských oblastiach, ktoré sú podobne ako pobrežné a morské oblasti osobitne citlivými 
geografickými zónami;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli osobitné opatrenia na ochranu pobrežných 
oblastí a morského prostredia v súlade so spoločnou námornou politikou, ktorá náležite 
zohľadňuje námornú dopravu, ochranu morského prostredia a správu a rozvoj 
pobrežných oblastí ako súčasť integrovaného prístupu;

13. vyzýva Komisiu, aby investovala do výskumu a inovácie v súvislosti s adaptáciou 
dopravy a jej infraštruktúry na dôsledky zmeny klímy a extrémne klimatické podmienky, 
najmä v pobrežných a morských oblastiach, horských regiónoch a oblastiach citlivých na 
zemetrasenie, spoločne s výskumom, ako možno obmedziť faktory, ktoré zapríčiňujú 
zmenu klímy, vrátane programov ekologických áut, inteligentných dopravných systémov 
a systémov riadenia dopravy;
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14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali a podporovali dlhodobé integrované 
plánovanie dopravných a energetických infraštruktúr a plánovanie využívania pôdy;

15. vyzýva Komisiu, aby naliehavo zlepšila poznatky o vplyvoch klímy a sledovanie týchto 
vplyvov prostredníctvom Európskej environmentálnej agentúry, Spoločného výskumného 
strediska a Európskeho monitorovacieho strediska pre suchá a aby vždy podľa možnosti 
využívala nové satelitné monitorovacie technológie a inteligentné dopravné systémy;

16. osobitne vyzýva Komisiu, aby venovala zvláštnu pozornosť mapovaniu a 
vyhodnocovaniu vplyvov zmeny klímy v horských a pobrežných oblastiach, kde sa v 
dôsledku zvýšenia teploty a morskej hladiny predpokladajú veľké zmeny v cestovnom 
ruchu, od ktorého sú tieto oblasti veľmi závislé, a aby v prípade potreby navrhla 
opatrenia;

17. pokiaľ ide o nástroje a financovanie, opatrenie navrhované v bielej knihe považuje za 
veľmi nejasné; vyzýva Komisiu, aby pri všetkých druhoch dopravy uprednostňovala 
spôsoby financovania, ktoré sú v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“; vyzýva 
Komisiu, aby doplnila financovanie adaptácie na zmenu klímy uvoľnením prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov a časti prostriedkov z plánu hospodárskej obnovy Európy, ako 
aj tým, že v budúcom finančnom výhľade na obdobie po roku 2013 bude považovať 
financovanie riešení problémov v oblasti zmeny klímy za prioritu, aby prostredníctvom 
inovácie a výskumu pomohla dosiahnuť „ekologický“ a trvalo udržateľný rast, vytvárať 
pracovné miesta a podporovať strany zainteresované v sektore dopravy a turistického 
ruchu; zdôrazňuje, že všetky druhy dopravy musia postupne internalizovať externé 
náklady spojené so zmenou klímy;

18. zdôrazňuje, že dopravná politika by sa mala lepšie integrovať do ostatných oblastí 
politiky, najmä do politík, ako je energetická bezpečnosť, zásobovanie vodou, plánovanie 
využívania pôdy, urbanistické plánovanie a verejné zdravie, aby sa dosiahol systematický 
prístup k adaptácii na zmenu klímy;

19. domnieva sa, že Riadiaca skupina pre adaptáciu na zmenu klímy a riešenie jej dôsledkov 
by mohla umožniť spoluúčasť európskym poslancom pracujúcim v príslušných výboroch 
Európskeho parlamentu (najmä vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výbore pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výbore pre dopravu a cestovný ruch);

20. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva odteraz umožňuje Komisii prijímať podporné a 
koordinačné opatrenia v oblasti cestovného ruchu; žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia 
a činnosti, ktoré umožnia vytvoriť stratégiu adaptácie špecifickú pre odvetvie cestovného 
ruchu (zlepšenie poznatkov o zmene klímy, politika predchádzania rizikám, politika 
prispôsobovania sa budúcej zmene, informovanie spotrebiteľov atď.);

21. zdôrazňuje potrebu dostupných, podrobných a ucelených informácií pre širokú verejnosť 
a strany zainteresované v sektore dopravy a cestovného ruchu o príčinách a dôsledkoch 
zmeny klímy a o tom, ako môžu tieto dôsledky zmeniť životný štýl a dopravné 
prostriedky, druhy dopravy, organizáciu týchto sektorov, výstavbu a udržiavanie 
infraštruktúry a poplatky za jej používanie, územné plánovanie a dodávku prírodných 
zdrojov; zdôrazňuje, že pri takýchto informačných kampaniach je veľmi dôležité 
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primerané financovanie a treba počítať aj s nutnosťou adaptovať tieto informácie na 
členské štáty a ich regióny.
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