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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. znovu opakuje, že odvětví dopravy a cestovního ruchu jsou důležitou součástí evropské 
ekonomiky a jsou vysoce závislá na energii; zdůrazňuje, že hlavním předpokladem pro 
udržitelnou transformaci těchto odvětví je integrovaný energetický systém, který 
podporuje 60% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a úplnou dekarbonizaci 
do roku 2050, spolu s přechodem na jiné druhy dopravy na základě zásady „energetická 
účinnost v první řadě“;

2. zdůrazňuje, že dekarbonizace odvětví dopravy a cestovního ruchu musí zajistit 
inkluzívní přístup k cenově dostupné energii z obnovitelných zdrojů, dodržovat hlavní 
zásady spravedlivé transformace a nezhoršovat konektivitu odlehlých a ostrovních 
oblastí;

3. zdůrazňuje, že dekarbonizace dopravy lze dosáhnout pouze prostřednictvím masivního 
rozšíření přímé a nepřímé elektrické mobility z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly příznivý rámec politiky pro rychlý přechod na elektrifikaci 
veškerých druhů dopravy, a to jak osobní, tak nákladní dopravy, včetně železnice a 
veřejných vozových parků a sítí, ve spojení s komplexním rozšířením sítě dobíjecí 
infrastruktury;

4. zdůrazňuje, že pro odvětví, u kterých je dekarbonizace složitá, jako např. letecké a 
námořní odvětví, jsou řešením alternativní paliva z obnovitelných zdrojů energie; 
vyzývá Komisi, aby v právních předpisech EU podpořila využívání takovýchto paliv 
tím, že postupně zruší dotace na fosilní paliva, uplatní zásadu „znečišťovatel platí“ a 
stanoví normy pro nízké emise v letectví a v lodní dopravě;

5. vyzývá Komisi, aby navrhla akční plán pro zapojení odvětví cestovního ruchu do 
procesu integrace energetického systému, např. vytvořením oběhových energetických 
komunit v cestovním ruchu. 


