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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že městská mobilita stále do velké míry závisí na využívání konvenčně 

poháněných automobilů, a že tedy evropská doprava závisí z 96 % svých potřeb energie, 

nebo z jedné třetiny celkové spotřeby energie, na ropě a jejích derivátech; 

B. vzhledem k tomu, že tato závislost na fosilních palivech způsobuje kolem 23 % celkových 

emisí CO2, a vzhledem k tomu, že cíl je snížit tyto emise do roku 2050 o 80 %; 

C. vzhledem k tomu, že ekologicky, sociálně a hospodářsky udržitelná urbanizace by mohla 

být jedním z klíčových faktorů inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářského 

růstu; 

D. vzhledem k tomu, že přibližně 73 % evropského obyvatelstva žije ve městech a že se 

odhaduje, že v roce 2050 jejich podíl dosáhne 82 %; 

E. vzhledem k tomu, že podle Evropské agentury pro životní prostředí bylo v roce 2011 

minimálně 125 milionů evropských občanů vystaveno hlukovému znečištění, které 

překračovalo bezpečnostní limit 55 dB, a jeho hlavní příčinou byl silniční provoz; 

F. vzhledem k tomu, že mezi 15 a 40 % evropských obyvatel je vystaveno koncentracím 

jemných částic (PM2,5 a PM10), ozónu v troposféře a NO2, které jsou vyšší než standardy 

kvality EU, a vzhledem k tomu, že když se vezmou v úvahu pokyny Světové zdravotnické 

organizace (WHO), tento podíl se zvýší na 90 % ; 

G. vzhledem k tomu, že podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobilo znečištění 

ovzduší jemnými částicemi (PM 2,5) v roce 2011 ve 28 členských státech EU zhruba 

430 000 předčasných úmrtí a že dalších 16 000 úmrtí ročně je způsobeno zvýšenými 

koncentracemi ozónu v troposféře, což v daném roce dává celkový počet úmrtí desetkrát 

vyšší než při automobilových nehodách; 

H. vzhledem k tomu, že dalších alespoň 9000 předčasných úmrtí je ročně způsobeno 

onemocněním srdce v důsledku hluku ze silniční dopravy; 

I. vzhledem k tomu, že pouze v roce 2010 byly škody na zdraví způsobené znečištěním 

ovzduší mezi 330 a 940 miliardami EUR, což odpovídá 3–9 % HDP Evropské unie; 

J. vzhledem k tomu, že použitím pokynů WHO týkajících se vystavení lidí PM 2,5 by se 

střední délka života prodloužila přibližně o 22 měsíců, což znamená finanční úsporu 

nejméně 31 miliard EUR ročně; 

K. vzhledem k tomu, že dobrá a snadno použitelná veřejná doprava je nejlepším odrazujícím 

prostředkem proti soukromé dopravě a jedním z nejlepších způsobů, jak zmírnit dopravní 

zácpy; 
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L. vzhledem k tomu, že používání alternativních paliv a dopravních prostředků vyžaduje 

rozvoj nezbytné infrastruktury spolu s úsilím o změnu lidského chování, co se týče 

mobility; 

M. vzhledem k tomu, že udržitelná městská doprava je jednou součástí širší politiky 

územního plánování a že zelené městské oblasti mohou přispět k částečnému zmírnění 

dopadu znečištění způsobeného silniční dopravou; 

N. vzhledem k tomu, že výstavba nové silniční infrastruktury má výrazný dopad na krajinu a 

životní prostředí a pravděpodobně dále pobízí k používání soukromých vozidel v důsledku 

zvýšené kapacity silnic; 

O. vzhledem k tomu, že dopravní služby vysoké kvality jsou zásadně důležité pro obyvatele 

městských oblastí a pro uspokojení jejich dopravních potřeb, pokud jde o jejich pracovní 

život, vzdělání, turistiku a oddechové činnosti; vzhledem k tomu, že udržitelná městská 

mobilita může přispět ke snížení energetické spotřeby, znečištění ovzduší i znečištění 

hlukem, počtu nehod, dopravních zácp, použití pozemků a zakrývání půdy; 

P. vzhledem k tomu, že podle údajů zvláštního průzkumu Eurobarometr 406 z roku 2013 

přibližně 50 % evropských občanů denně využívá osobní automobil, pouze 16 % používá 

veřejnou dopravu a jen 12 % používá jízdní kolo; 

Q. vzhledem k tomu, že podle téhož průzkumu jsou občané EU přesvědčeni o tom, že 

účinnými opatřeními pro zlepšení městské mobility jsou snížení jízdného ve veřejné 

dopravě (59 %), zlepšení služeb veřejné dopravy (56 %) a zlepšení infrastruktur pro 

cyklisty (33 %); 

R. vzhledem k tomu, že evropská města mohou mít ze zeměpisných a historických důvodů 

široce rozdílné požadavky na infrastrukturu; 

S. vzhledem k tomu, že městská mobilita a řízení městské dopravy spadají do oblasti 

působnosti místních a regionálních orgánů, jež utvářejí a provádějí tyto veřejné politiky na 

svém území v souladu s platným vnitrostátním rámcem a městskou agendou EU; 

T. vzhledem k tomu, že je znepokojující, že Komise mluví o tom, že se koncepce dopravy 

vytvoří na evropské úrovni a že se teprve potom budou muset přizpůsobit podmínkám 

jednotlivých členských států; vzhledem k tomu, že místo přístupu shora dolů v souladu s 

tímto postojem, a aniž by byla dotčena potřeba společných pravidel a norem, by bylo lepší 

použít přístup zdola nahoru včetně paralelních experimentů prováděných na místě, což 

bude podporovat inovace; vzhledem k tomu, že v souladu s výše uvedenými důvody tedy 

důrazně podporuje vytvoření platforem pro výměnu zkušeností mezi místními subjekty 

s cílem umožnit daleko širší propagaci úspěšných příkladů; 

1. vyzývá členské státy, aby snižovaly potřebu dopravy a aby pobízely mimo jiné 

k využívání práce z domova, informačních a komunikačních technologií a telekonferencí 

a také zlepšovaly obchodní mobilitu; vyzývá Komisi, aby pokračovala v rozvoji 

stávajících právních předpisů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU 

ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS), 

které by mohly přispívat k posílení účinnosti dopravy, snižování emisí CO2, zlepšení 
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kvality ovzduší a snižování hladiny hluku, a vyzývá členské státy, aby povzbuzovaly 

rozvoj inteligentních technologií včetně ITS a infomobilních systémů a podněcovaly 

udržitelné plánování a řízení městské mobility (včetně odvětví logistiky), plány dojíždění 

do práce a multimodální a intermodální způsoby dopravy a přitom měly na paměti, že 

veřejná doprava se stává daleko atraktivnější, pokud je snadné pokrýt poslední úsek cesty 

(„poslední míli“); vybízí členské státy, aby na výše uvedených aktivitách plánování 

zajistily aktivní zapojení všech zúčastněných stran včetně veřejnosti; 

2. vítá podporu Evropské komise pro vytváření pokynů k vypracování a provádění plánů na 

udržitelnou městskou mobilitu, což umožní začlenit tuto plánovanou činnost do městské a 

územní strategie a přispěje k podpoře vyrovnaného rozvoje a lepší integrace různých 

druhů dopravy v rámci městské mobility; podporuje Komisi při vytváření Evropské 

platformy pro plány udržitelné městské mobility s cílem zlepšit koordinaci pomoci 

Evropské unie a spolupráce s místními a regionálními společenstvími na výměně 

osvědčených postupů a vytváření a provádění plánů udržitelné městské mobility; 

3. vyzývá členské státy, aby prosazovaly veřejnou dopravu s cílem do roku 2030 

zdvojnásobit její využití, mimo jiné pomocí uplatňování informačních technologií, jako je 

vzdálený nákup elektronických jízdenek, a aby podporovaly sdílení automobilů, 

spolujízdu, dopravní služby na vyžádání a šíření elektrických pohonných systémů pro 

místní veřejnou dopravu; vyzývá členské státy, aby v hornatých a kopcovitých městech 

vyvinuly tam, kde to je vhodné, systémy pozemních lanových drah a lanovek, a to s cílem 

zmírnit provoz ve městech; 

4. vyzývá členské státy, aby zavedly oblasti přístupné pouze veřejnou dopravou, na jízdním 

kole, pro chodce a automobily s nulovými emisemi a vozidla používaná pro spolujízdu; 

5. vyzývá členské státy, aby vytvořily široce rozšířená zařízení pro dobíjení elektrických 

vozidel prostřednictvím inovačních systémů, jako jsou ty, které používají infrastrukturu 

veřejného osvětlení, a k podpoře instalace dobíjecích zařízení na soukromých 

parkovištích, například v nákupních střediscích, a připomíná ustanovení směrnice 

2014/94/EU pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, jako je zemní plyn; 

6. důrazně vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily nezbytné podmínky pro jednotné 

systémy plánování, rezervace a placení cest, které překračují hranice států a kombinují 

různé typy dopravních prostředků, s ohledem na to, že nutnost používat několik různých 

informačních platforem a platebních systémů představuje pro přijetí a poptávku po 

intermodálních dopravních systémech významnou překážku; 

7. vyzývá členské státy k ochraně nejzranitelnějších uživatelů silnic tak, že budou zlepšovat 

bezpečnost chodců, odstraňovat architektonické bariéry, budovat bezpečné cesty jen pro 

pěší a podporovat společnou pěší docházku a bezpečné trasy mezi domovem a školou; 

dále vyzývá členské státy, aby zlepšovaly cyklistickou mobilitu tím, že budou poskytovat 

vyhrazené a bezpečné cyklostezky a parkovací místa pro jízdní kola, a šířením a 

provozováním služeb sdílení kol; vyzývá Komisi a členské státy, aby s cílem dále 

povzbudit cyklistickou mobilitu navrhly změny Vídeňské úmluvy o silničním provozu tak, 

aby byly modernizovány dopravní předpisy v městských oblastech a aby byla cyklistům 

poskytnuta nejlepší možná ochrana; 
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8. dále Komisi vyzývá, aby předložila legislativní návrh týkající se rozvoje jednotného trhu 

inovativních řešení pro městskou mobilitu; 

9. vyzývá Komisi, členské státy a místní a regionální orgány, aby při přidělování veřejných 

zakázek na dopravní služby a logistiku plně začleňovaly kritéria udržitelnosti; 

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby používaly část svých příjmů ze spotřebních daní nebo 

silničních daní ze soukromých vozidel na snížení jízdného v městské veřejné dopravě s 

cílem ji poskytovat pro rezidenty zdarma a aby přezkoumaly systémy jízdného ve veřejné 

dopravě a upřednostňovaly systémy paušálního jízdného; 

11. vyzývá členské státy, aby zvážily zrušit přímé i nepřímé dotace na vozidla poháněná 

tradičními  fosilními palivy; vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení daňových pobídek 

na elektrická vozidla, jako je snížená DPH či výjimka ze silniční daně, a podporovaly 

ekonomické pobídky pro firmy, jež poskytují zaměstnanecké výhody k šíření udržitelné 

mobility mezi personálem, pro cestovní kanceláře, které svým zákazníkům nabízejí řešení 

používající udržitelnou městskou dopravu a pro MSP produkující zboží či služby 

zaměřené na udržitelnou městskou mobilitu; 

12. vyzývá členské státy, aby při zahajování programů na šrotování aut zvažovaly podporu 

použití systémů veřejné hromadné dopravy, elektrických vozidel, vozidel poháněných 

vodíkem včetně těch používajících reformování metanu, vozidel na zemní plyn, 

hybridních vozidel a vozidel na LPG, a to v sestupném pořadí; 

13. vyzývá Komisi, aby v rámci různých plánů jednotlivých členských států provedla 

posouzení umístění stanic měřících a kontrolujících znečištění ovzduší 

v nejvýznamnějších městských aglomeracích, které mají problémy s čistotou ovzduší, 

protože údaje stanic jsou často kvůli jejich nevyhovujícímu umístění nepřesné, což by 

tudíž mohlo vést k riziku pro veřejné zdraví; 

14. je přesvědčen, že Junckerův plán by mohl hrát klíčovou roli při financování projektů 

udržitelné městské dopravy a infrastruktury, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 

svou finanční podporu projektům udržitelné městské mobility, zajistily nezbytné synergie 

mezi různými zdroji financování a programy a rozvinuly spojení mezi městskou 

mobilitou, novou Digitální agendou a energetickou unií; vyzývá členské státy, aby 

zajistily účinné provedení veřejné dopravy, zejména prostřednictvím elektrifikovaných 

dopravních systémů, propojily městskou a příměstskou dopravu a aby efektivně a 

udržitelně reagovaly na potřeby dojíždění do práce, a to dříve, než by investovaly do 

stavby nových silnic a dálnic; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů s cílem 

usnadnit přenos dovedností a technologií v oblasti udržitelné mobility, obzvláště s 

ohledem na pomoc rozvíjejícím se regionům; dále Komisi a členské státy vyzývá, aby 

podporovaly programy výzkumu nových technologií, nových obchodních modelů a 

nových integrovaných udržitelných postupů městské mobility a městské logistiky a aby 

zahájily veřejné informační kampaně na šíření mobility, jež bude účelná, udržitelná a 

méně závislá na používání soukromých aut na konvenční paliva. 
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