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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2006 o tematickej stratégii pre životné 
prostredie v mestách (KOM(2005)0718),

1. podporuje myšlienku plánov trvalo udržateľnej mestskej dopravy ako nástroja na 
zlepšenie životného prostredia v mestách, zdôrazňuje však potrebu využívať tento 
nástroj pružne s cieľom v dostatočnej miere zohľadniť konkrétne požiadavky každého 
členského štátu a ich mestských oblastí a navyše regiónov postihnutých špecifickými 
obmedzeniami,

2. zdôrazňuje, že plány trvalo udržateľnej mestskej dopravy by mali obsahovať konkrétne 
a merateľné ciele, ktoré je možné prezentovať a monitorovať prostredníctvom 
výsledkovej tabuľky, čím by sa vylepšilo šírenie osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že plány trvalo udržateľnej mestskej dopravy by mali byť 
dostatočne pružné, aby zohľadňovali nový vývoj,

3. domnieva sa, že využívanie technológií a prostriedkov dopravy, ktoré sú šetrné voči 
životnému prostrediu, sú základným faktorom dosiahnutia čistejšieho životného 
prostredia v mestách; v tejto súvislosti poukazuje najmä na využívanie biopalív, 
technológií hybridných vozidiel, bicyklov, nákladných vozidiel a autobusov, ktoré 
spĺňajú normy EÚ1 týkajúce sa zdokonaleného vozidla priaznivého pre životné 
prostredie (EEV – enhanced environment-friendly vehicle); bude preto venovať
osobitnú pozornosť návrhu Komisie na zavedenie čistých vozidiel verejnej dopravy a 
navrhuje, aby miestnym agentúram pre energetickú účinnosť bola pridelená špecifická
oblasť činnosti súvisiaca s mestskou dopravou,

4. vzhľadom na to, že dostupnosť je pre udržateľný rozvoj kľúčová a musí byť predmetom 
integrovanej mestskej politiky, vyzýva inštitúcie EÚ, aby podporovali výmeny 
osvedčených postupov medzi miestnymi a národnými orgánmi a vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala uplatňovanie existujúcej európskej legislatívy na podporu dostupnosti pre 
invalidov, a najmä uplatňovanie predpisov riadiacich špecifické obstarávacie postupy, 
ktoré výslovne vyžadujú koncepciu prispôsobenú všetkým užívateľom,

5. podporuje rozvoj verejnej dopravy využívajúcej udržateľné zdroje energie a žiada, aby 
bola dosiahnutá lepšia rovnováha medzi individuálnou a hromadnou dopravou v 
mestských oblastiach,

6. zdôrazňuje potrebu podporiť zavedenie takýchto iniciatív, ktoré budú primerane 
financované zo strany EÚ, najmä prostredníctvom konkrétnych programov a fondov 
ako napr. CIVITAS2; podporuje názor Komisie, že existujú možnosti získania finančnej 
pomoci na riešenie prioritných otázok súvisiacich so životným prostredím v mestských 

  
1 Smernica 2005/55/ES týkajúca sa emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok.
2 CIVITAS: CIty–VITAlity–Sustainability (mesto-vitalita-trvalá udržateľnosť), na programy CIVITAS I 
(2002-2006) a CIVITAS II (2005-2009) je vyhradený celkový rozpočet viac ako 300 miliónov EUR.
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oblastiach v rámci navrhovaného nariadenia Life+, kohézneho fondu, štrukturálnych 
fondov a výskumného rámcového programu a stavia sa proti akémukoľvek kráteniu ich 
rozpočtu; poukazuje však na potrebu určiť zdroje dodatočného špecifického 
financovania, aby bolo možné čeliť novým výzvam vyplývajúcim zo stratégie pre 
životné prostredie v mestách,

7. so záujmom si všíma skutočnosť, že experimenty, ako napríklad v Londýne a 
Štokholme, prispievajú k mobilite, kvalite života, ochrane životného prostredia a 
modálnej rovnováhe,

8. poukazuje na potrebu podporovať väčšie využitie verejnej a hromadnej dopravy v 
mestských oblastiach, ďalej sa domnieva, že dopravné služby v mestách musia byť 
prispôsobené tak požiadavkám priestorového plánovania (staromestské štvrte, okrajové 
časti, dopravné spojenie na letiská, stanice, priemyselné oblasti, nákupné zóny atď.), 
ako aj potrebám verejnosti a demografickým zmenám (starší ľudia, invalidi atď.)
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