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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 návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. poukazuje na skutečnost, že emise znečišťujících látek způsobené dopravou sice v 
posledních desetiletích výrazně poklesly, v EU však existují i nadále oblasti, v nichž 
jsou míry znečištění ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve městech;

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je zásadní přejít na 
udržitelnější a méně znečišťující dopravní systém – obzvláště v městských oblastech – a 
současně využívat všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším způsobem a s přihlédnutím 
k nejnovějším vědeckým poznatkům;

3. vybízí místní a regionální orgány, aby vypracovaly a následně prováděly plány 
strategické a udržitelné městské mobility založené na důkazech, přičemž budou usilovat 
o koordinované plánování politik, pobídek a dotací, které se zaměřují na jednotlivá 
dopravní odvětví a různé druhy dopravy, jako jsou např. opatření na podporu zavádění 
elektrického dobíjení a dalších alternativních paliv, investice do udržitelné veřejné 
dopravy, infrastruktura pro aktivní a sdílené druhy dopravy a dopravní prostředky bez 
emisí a opatření na straně poptávky;

4. opět poukazuje na význam rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na méně znečišťující 
druhy dopravy; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zdokonalit železniční 
infrastrukturu, zejména v rámci transevropské dopravní sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

5. poukazuje na skutečnost, že se ukázalo, že řádné provedení a prosazování směrnic o 
kvalitě vnějšího ovzduší1 představuje značnou výzvu; naléhavě proto vybízí k tomu, 
aby předtím, než budou navržena nová opatření, byly nejprve řádně provedeny a 
prosazovány směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní platné právní předpisy upravující 
emise z dopravy;

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, 
rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 26.1.2005, s. 3) a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).


