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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy představuje třetinu celkové energetické spotřeby 

EU, skýtá obrovský potenciál z hlediska energetické účinnosti a snižování emisí uhlíku, 

a mělo by tudíž hrát zásadní roli při přechodu na nová energetická řešení 

a k nízkouhlíkové společnosti; vzhledem k tomu, že toho lze dosáhnout jedině tehdy, 

pokud odvětví cestovního ruchu a služby inteligentní mobility, zejména malé a střední 

podniky, začínající podniky a nové obchodní modely v odvětví dopravy získají podporu 

na základě pokročilých inovativních řešení pro ukládání dat, infrastruktury založené na 

alternativních zdrojích a digitálních inovací; 

B. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy musí v zásadní míře přispívat k provedení Pařížské 

dohody a jejímu cíli, kterým je omezení globálního růstu teploty na úroveň výrazně nižší 

než 2 °C; vzhledem k tomu, že dekarbonizace odvětví dopravy se odvíjí od dalšího 

rozvoje v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a pro dosažení odvětvové integrace jsou 

proto nezbytné pevné vazby mezi oblastí energetiky a dopravy, jakož i účinná integrace 

evropské průmyslové struktury s vědeckým výzkumem, to vše při zachování zásady 

technologické neutrality;  

C. vzhledem k tomu, že větší prosazování a podpora energetické účinnosti, technologií pro 

využívání obnovitelných zdrojů energie, elektrické mobility, digitalizace, inteligentních 

dopravních systémů a inteligentní infrastruktury, jež optimalizuje výrobu energie, urychlí 

přechod na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství, podpoří zaměstnanost, růst 

a investice a pozvedne evropskou ekonomiku; 

1. vítá sdělení Komise1 a v něm navrhovaná opatření, včetně úmyslu Komise a Evropské 

investiční banky zřídit nástroj pro čistší dopravu po vzoru nástroje pro ekologickou lodní 

dopravu na podporu zavádění a rozvoje nových alternativních energetických řešení 

a souvisejících inovací v oblasti dopravy; vítá úlohu, kterou má sehrát Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) při mobilizaci soukromých investic v této oblasti; zdůrazňuje, 

že partnerství veřejného a soukromého sektoru a společné podniky v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací (jako je například společná technologická iniciativa pro palivové články 

a vodík) by mohly snížit riziko, a tím vytvořit správné pobídky a podmínky pro přilákání 

investorů do čisté energie; 

2. vyzývá Komisi, aby posoudila potřeby v oblasti infrastruktury pro zavádění alternativních 

paliv v zájmu řešení všech specifických problémů týkajících se energie v různých 

odvětvích dopravy, včetně železnice, lehkých užitkových a těžkých nákladních silničních 

vozidel, letectví a námořní a říční dopravy;  

3. je pevně přesvědčen, že v zájmu splnění cílů EU v oblasti využívání energie 

z obnovitelných zdrojů je naléhavě zapotřebí, aby tvůrci politik zlepšili investiční 

podmínky, a to nejen pokud jde o investiční politiky, ale také o hospodářskou soutěž, 

obchod a politiku finančních trhů; připomíná, že investiční podmínky jsou jedním 

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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z hlavních faktorů, které brzdí investice a inovace v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů, a že celkové investiční prostředí by nemělo od investic a inovací v této oblasti 

odrazovat; 

4. zdůrazňuje, že v rámci technologicky neutrálního, interdisciplinárního přístupu zdola 

nahoru zaměřeného na uživatele je důležité podporovat, rozšiřovat a rozvíjet nejslibnější 

inovace a nejmodernější technologie v Evropě, které prostupují odvětvím energetiky, 

dopravy a digitálních technologií, a zejména podporovat investice do technologií, které 

přinášejí značné úspory emisí skleníkových plynů z hlediska celého životního cyklu, 

(včetně vodíkových a elektrických vozidel); vítá práci Evropské rady pro výzkum 

v oblasti základního výzkumu a to, že Komise iniciuje vytvoření Evropské rady pro 

inovace; je přesvědčen, že synergie mezi transevropskými dopravními, 

telekomunikačními a energetickými sítěmi v oblasti obnovitelných zdrojů energie by měly 

být v budoucím víceletém finančním rámci výrazněji podpořeny; 

5. bere na vědomí velké úsilí, jež se vyvíjí v rámci výzkumného a rozvojového programu EU 

Horizont 2020 s cílem dosáhnout 60% snížení emisí skleníkových plynů v odvětví 

dopravy do roku 2050 ve srovnání s jejich hladinou v devadesátých letech1; připomíná, 

že programy výzkumu a inovací EU jsou klíčovým předpokladem pro to, aby mohly být 

inovace v oblasti energie, IKT a inteligentních dopravních systémů uváděny na trh; 

vyzývá Komisi, aby v budoucnu jasněji soustřeďovala dostupné financování na vzájemně 

propojené strategické priority, jakými jsou nízkoemisní mobilita, infrastruktura pro 

čerpání alternativních paliv a integrovaná městská doprava, a aby při tom věnovala 

zvláštní pozornost všem znečišťujícím emisím, snižování hluku, bezpečnosti silničního 

provozu, znečištění a kritickým místům z hlediska plynulosti dopravy, to vše při 

zachování zásady technologické neutrality; rovněž poukazuje na to, že je důležité rozvíjet 

vyspělá biopaliva a zvyšovat podíl železniční dopravy a cyklistiky;  

6. vítá skutečnost, že Komise podpoří pronikání inovativních řešení v oblasti čisté energie na 

trh prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a přezkumu směrnice o čistých vozidlech, 

a je si vědom potenciálního přínosu, který to může mít pro úřady a provozovatele veřejné 

dopravy, výrobce autobusů, odvětvové dodavatele, poskytovatele energií, vnitrostátní 

a mezinárodní sdružení a výzkumná střediska; vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 

příslušné návrhy; 

7. vybízí k vypracování strategického programu pro výzkum a inovace v dopravě, který bude 

zahrnovat plány vypracované v konzultaci s členskými státy, Komisí, ale také místní 

a regionální orgány a provozovateli a odpovídající mechanismus řízení a podpoří výzkum, 

inovace a zavádění nových technologií v odvětví dopravy a stimuluje mobilitu s nízkými 

emisemi, což je všechno velmi potřebné; vybízí k tomu, aby závěrečné podoby těchto 

plánů byly zahrnuty do ročního pracovního programu Komise; 

8. zdůrazňuje, že je nutné sdílet a rozšiřovat osvědčené postupy, výměnu informací mezi 

členskými státy a inteligentní, udržitelné městské projekty podporující začlenění; 

zdůrazňuje také výhody, které přinášejí přísnější normy emisí CO2 po období 2020–2021 

v souladu s cíli v oblasti dekarbonizace EU, jež jsou hnací silou inovací a efektivity; 

vyzývá k integrovanému a koordinovanému přístupu, který bude podporovat, poskytovat 

                                                 
1  Stanoveno v bílé knize Komise nazvané „Vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 

využívajícího zdroje“ (COM(2011)0144). 
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pomoc a motivovat členské státy v zájmu zlepšení zdraví a kvality života občanů i stavu 

životního prostředí v městských oblastech, a jenž bude proto zohledňovat městské aspekty 

politik a právních předpisů EU i členských států a rozvoj plánů udržitelné městské 

mobility; zasazuje se o rozvoj spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS) 

a autonomních vozidel a zavádění komunikační infrastruktury k zajištění vysoké kapacity 

a krátkých prodlev v rámci sítě 5G; vyzývá k aktivnímu úsilí o snížení rozdílů a zlepšení 

spolupráce mezi městskými a venkovskými oblastmi a mezi více rozvinutými 

a zaostalejšími regiony, pokud jde o kvalitu infrastruktury; 

9. podotýká, že doprava je v EU odpovědná za téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů a je 

hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech; zdůrazňuje, že autobusy, které jsou 

významnou součástí každého systému veřejné dopravy, jsou v mnoha městech EU 

jediným hromadným dopravním prostředkem, přičemž jejich elektrifikace spolu 

s využitím dalších mnoha udržitelných řešení na bázi alternativních paliv představuje 

slibnou příležitost, jak snížit uhlíkovou stopu služeb veřejné dopravy v EU; 

10. zdůrazňuje, že chceme-li mít čistou dopravu, musíme umět také vyrábět čistou energii; 

domnívá se, že elektromobily zásobované z uhelných elektráren jednoznačně nezapadají 

do konceptu bezuhlíkové ekonomiky; 

11. zdůrazňuje, že veškeré investice do výzkumu a vývoje budoucích technologií potřebných 

pro čistou a bezuhlíkovou mobilitu musí být doprovázeny zásadním požadavkem 

na změnu energetických vstupů; 

12. vyjadřuje svou podporu ústředním cílům, které Komise stanovila, zejména potřebě 

upřednostnit energetickou účinnost, a to i v souvislosti s jednotnou inteligentní evropskou 

elektrickou soustavou, a potřebě poskytnout více finančních prostředků, zejména malým 

a středním podnikům a odvětví cestovního ruchu, i přijmout politiky v oblasti čisté 

energie a daňových systémů v zájmu urychlení přechodu na alternativní zdroje energie 

s nízkými emisemi; vybízí členské státy, aby se připojily k iniciativě „Mise inovací“ 

a zvýšily veřejné výdaje na výzkum v oblasti čisté energie v nadcházejících letech; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby investovala i do cílených informačních kampaní, jejichž 

cílem je zvyšovat povědomí o cyklu výroby energie, výzvách, jimž čelí výzkum v této 

oblasti, a rizicích spojených s neudržitelným modelem spotřeby;  

13. podotýká, že pro dopravu je elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů i z jiných 

alternativních a udržitelných zdrojů jednoznačně slibnou alternativou k fosilním palivům; 

nicméně zdůrazňuje, že bude třeba významných investic pro rozvoj potřebné 

infrastruktury; připomíná, že je důležité si uvědomit, že přejít nebo se jen přeorientovat 

na čistší energetické alternativy bude pro některá odvětví obtížnější než pro jiná; 

zdůrazňuje, že je nutné zintenzivnit výzkum v oblasti inovativních systémů využívání 

energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, například využívání sluneční a větrné energie 

pro pohon lodí a propojení obnovitelných zdrojů energie s elektrickou železniční sítí, 

a přestože letectví v dohledné budoucnosti pravděpodobně zůstane závislým na tekutých 

uhlovodíkových palivech, i výzkum v oblasti řešení, která zahrnují hodnotový řetězec 

leteckého odvětví, což by mohlo přispět k minimalizaci dopadů na životní prostředí 

způsobených výrobou a inovacemi.  
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