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Otázka na ústne zodpovedanie O-000025/2022
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Vec: Vypracovanie stratégie EÚ v oblasti cyklistiky

Aktívna mobilita vrátane cyklistiky nadobúda v našom každodennom živote čoraz väčšiu úlohu. Jazda 
na bicykli by sa mala na úrovni EÚ uznať ako druh dopravy, ktorý je rovnako platný ako ktorýkoľvek 
iný. Prináša so sebou aj mnohé ďalšie výhody, napríklad zlepšenie zdravia jednotlivcov a zníženie 
preťaženia ciest, ako aj environmentálne a hospodárske prínosy.

Komisia pracuje na tom, aby sa cyklistika stala súčasťou politík multimodálnej dopravy tým, že ju 
začlenila do súčasných iniciatív. Revidované nariadenie o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) a 
vykonávanie plánov udržateľnej mestskej mobility by mohli pomôcť zvýšiť modálny podiel cyklistiky v 
mestách EÚ. Strategickejší prístup na úrovni EÚ umožňujúci bezpečnejšiu a rozšírenejšiu cyklistiku v 
EÚ by pomohol plniť ciele balíka Fit for 55 a plánu RePowerEU. Cyklistika by mohla viesť k 
výraznému zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia a mohla by tiež pomôcť znížiť závislosť od 
fosílnych palív.

Komisia začala pracovať na ceste transformácie ekosystému mobility s cieľom pomôcť priemyselným 
odvetviam, aby dokončili zelenú a digitálnu transformáciu a stali sa odolnejšími. Odvetvie výroby 
bicyklov vrátane elektrických bicyklov a súvisiaci maloobchodný sektor by sa mali uznať za kľúčových 
partnerov v ekosystéme mobility v priemyselnej stratégii EÚ a v programoch a systémoch 
financovania priemyselnej infraštruktúry. Akékoľvek strategické závislosti by sa mali riešiť s cieľom 
zmierniť tlak na dodávateľské reťazce.

Vzhľadom na uvedené by som chcela položiť Komisii tieto otázky:

1. Plánuje v blízkej budúcnosti uverejniť stratégiu EÚ v oblasti cyklistiky?

2. Ako plánuje doplniť a/alebo rozšíriť rámec EÚ pre mestskú mobilitu a misiu EÚ zameranú na 
klimaticky neutrálne a inteligentné mestá o primerané opatrenia zamerané na podporu cyklistiky 
a zvýšenie jej podielu na celkovom modálnom mixe? Existujú plány na vypracovanie požiadaviek 
na úrovni EÚ na bezpečnú a vhodnú cyklistickú infraštruktúru?

3. Plánuje Komisia zahrnúť odvetvie výroby bicyklov v EÚ do zoznamu priemyselných odvetví EÚ, 
na ktoré sa vzťahuje priemyselná stratégia EÚ?

Predložené: 21.6.2022

Termín na zodpovedanie: 22.9.2022


