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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-24

Návrh stanoviska (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
Evropská politika udržitelné dopravy s přihlédnutím k evropské politice v oblasti energetiky a 
životního prostředí
(2007/2147(INI))

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 1
Bod 2

2. podporuje probíhající legislativní proces, jehož cílem je zahrnout leteckou dopravu do 
evropského systému pro obchodování s emisemi, a přípravu opatření ke zvládnutí 
klimatických dopadů způsobených námořním odvětvím; domnívá se, že 
environmentální náklady, včetně emisí skleníkových plynů, se musí odrazit v cenách 
za veškerou dopravu a že ty způsoby přepravy, jež více zatěžují životní prostředí, 
musí také platit nejvyšší náklady;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 2
Bod 2

2. podporuje probíhající legislativní proces, jehož cílem je zahrnout leteckou dopravu do 
evropského systému pro obchodování s emisemi, a přípravu obdobných právních 
předpisů pro námořní odvětví; upozorňuje však na skutečnost, že případné vytvoření 
systému pro obchodování s emisemi pro námořní dopravu nesmí tento způsob 
dopravy, který je (společně s vnitrozemskými dopravními cestami) nejšetrnější 
k životnímu prostředí, negativně ovlivnit, ani nesmí zvýhodnit jiné způsoby přepravy, 
jež více zatěžují životní prostředí;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 3
Bod 2a (nový)

2a. vyzývá Komisi, aby provedla podrobné posouzení technické a ekonomické 
proveditelnosti používání alternativních paliv v letecké a námořní dopravě a ve 
vnitrozemské vodní dopravě – a jejich vlivu na životní prostředí –, jež mohou přispět 
ke zlepšení energetické účinnosti těchto způsobů přepravy;   

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 4
Bod 2a (nový)

2a. je toho názoru, že náklady, jež mají návaznost na infrastrukturu, emise skleníkových 
plynů, havárie a hluk, by se měly promítnout to nákladů na přepravu tak, aby 
podněcovaly uživatele k volbě udržitelnějších alternativ;    

Or. pt
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Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 5
Bod 3

3. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU finančně podpořila realizaci prioritních projektů 
v rámci transevropských sítí, včetně evropského systému řízení železniční dopravy, 
a aby vydala náležité pokyny pro státní podporu v odvětví železniční dopravy; 
konstatuje, že v zájmu splnění svých závazků a cílů EU vyplývajících z Kjótského 
protokolu je nezbytně nutné poskytovat a rozšířit finanční podporu a jiné druhy 
podpory, mechanismy a politiky, jež podněcují v jednotlivých členských státech 
probíhající přechod k tomuto způsobu dopravy, jak pokud jde o přepravu 
cestujících, tak o nákladní dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 6
Bod 3a (nový)

3a. navrhuje vytvořit rámec pro podporu udržitelného charakteru železniční dopravy, a 
to prostřednictvím dynamičtější politiky v oblasti životního prostředí, jež bude např. 
podporovat používání elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů;      

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 7
Bod 3a (nový)

3a. zdůrazňuje význam provádění národních akčních plánů, které by podporovaly 
poptávku po způsobech dopravy produkujících menší množství emisí, jak to bylo 
navrženo v jeho usnesení ze dne 24. října 2007 o strategii Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel1; naléhavě žádá 
Komisi, aby začlenila tento návrh do budoucí evropské strategie udržitelné dopravy;

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 8
Bod 4

4. zdůrazňuje, že udržitelný dopravní systém může být pro budoucí generace zaručen 
pouze kombinací opatření, jako je omezení dopravy, lepší logistika a finanční pobídky 
pro ekologicky šetrnou dopravu (vypuštěno);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 9
Bod 4

4. zdůrazňuje, že usnadnění používání biopaliv lze považovat pouze za doplňkové 
opatření a že pouze kombinací opatření, jako je změna způsobu dopravy ve prospěch 
efektivnějších dopravních prostředků, zvýšení účinnosti paliv u vozidel, omezení 
dopravy, lepší logistika a finanční pobídky, je možno pro budoucí generace zaručit 
udržitelný dopravní systém;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 10
Bod 4

4. zdůrazňuje, že udržitelný dopravní systém může být pro budoucí generace zaručen 
pouze kombinací opatření, jako je omezení dopravy, snížení poptávky po 
motorizované dopravě obecně a lepší logistika a finanční pobídky pro ekologicky 
šetrnou dopravu a paliva;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 11
Bod 4

4. zdůrazňuje, že udržitelný dopravní systém může být pro budoucí generace zaručen 
pouze kombinací opatření, jako je zavádění inteligentních systémů řízení leteckého 
provozu a silniční dopravy, lepší logistika a finanční pobídky pro ekologicky šetrnou 
dopravu a paliva;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 12
Bod 5

5. shledává, že podpora bezpečných, ekologicky šetrných, energeticky účinných a 
cenově dostupných systémů veřejné dopravy a jejich postupný rozvoj a rozšiřování 
stávajících vazeb přispějí ke snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 13
Bod 5

5. shledává, že podpora bezpečných, ekologicky šetrných, účinných a cenově dostupných 
systémů veřejné dopravy, sdílení automobilů více osobami a využívání 
bezmotorových dopravních prostředků, jsou významné kroky ke snížení negativního 
dopadu dopravy na životní prostředí; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby 
požadovaly zavedení plánů mobility v městských oblastech – se speciálními 
opatřeními usnadňujícími a podporujícími používání jízdních kol – ve všech městech 
EU;   

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 14
Bod 5

5. shledává, že podpora bezpečných, ekologicky šetrných, účinných a cenově dostupných 
systémů veřejné a železniční dopravy a dopravy nákladů po vodních cestách, 
spolujízdy a sdílení automobilů více osobami a intenzivní podpora využívání 
bezmotorových dopravních prostředků – se souběžnými politikami zaměřenými na 
snížení celkové poptávky po motorizované dopravě – jsou významné kroky ke snížení 
negativního dopadu dopravy na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 15
Bod 5a (nový)

5a. vyzývá členské státy, aby podporovaly informační a výchovné kampaně, zejména 
kampaně zaměřené na mladší generaci, s cílem dosáhnout skutečných změn 
způsobu chování, jakožto klíčového prvku ambiciózní dlouhodobé strategie 
udržitelné dopravy; 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 16
Bod 6

6. zdůrazňuje, že je nutné přijmout ambiciózní a závazné cíle pro emise CO2 z nových 
automobilů a nákladních vozů, zlepšit jejich spotřebu paliv a učinit je cenově 
dostupnými v případech, kdy se jejich používání nelze vyhnout, a podporovat šetrnou 
a udržitelnou produkci alternativních paliv z bioplynu, ale v rámci dramaticky 
sníženého používání osobních automobilů a nákladních vozů, dosaženého na 
základě dříve uvedených opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 17
Bod 6

6. zdůrazňuje, že je nutné přijmout ambiciózní a závazné cíle pro emise CO2 z 
automobilů, zlepšit jejich spotřebu paliv (vypuštěno) a zajistit udržitelnost produkce 
alternativních paliv z biomasy, přičemž budou také zohledněny důsledky pro výrobu 
potravin a odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 18
Bod 6

6. zdůrazňuje, že je nutné přijmout ambiciózní a závazné cíle pro emise CO2 z 
automobilů, zlepšit jejich spotřebu paliv a učinit je cenově dostupnými pro všechny 
uživatele, a dále jako naprostou prioritu podporovat šetrnou a udržitelnou produkci 
nefosilních paliv vyrobených z biomasy, která přinášejí oproti fosilním palivům 
značné úspory, pokud jde o emise skleníkových plynů, přičemž budou zohledněny 
důsledky pro výrobu potravin, biologickou rozmanitost, příslušné normy MOP, vodní 
zdroje, změny ve využívání půdy a odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 19
Bod 6

6. zdůrazňuje, že je nutné přijmout ambiciózní a závazné cíle pro emise CO2 z 
automobilů, zlepšit jejich spotřebu paliv a učinit je cenově dostupnými pro všechny 
uživatele, a dále (vypuštěno) podporovat šetrnou a udržitelnou produkci alternativních 
paliv z biomasy, přičemž budou využívány nejúčinnější metody a (vypuštěno) 
zohledněny důsledky pro výrobu potravin a odlesňování;

Or. pt
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Pozměňovací návrh, který předkládá Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 20
Bod 6a (nový)

6a. znovu opakuje, že moderní vozový park je základní podmínkou snížení emisí CO2 na 
co nejnižší úroveň; domnívá se, že členské státy by měly použít k obnově svých 
vozových parků tržní nástroje; 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 21
Bod 6a (nový)

6a. požaduje odpovědnější zapojení aktérů působících na dopravním trhu (např. v 
partnerstvích veřejného a soukromého sektoru), kteří mohou být hybnou silou 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí;   

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 22
Bod 7

7. podporuje výzkum, který je za tímto účelem třeba provést pod záštitou 7. rámcového 
programu, a vyzývá Komisi, aby usilovala o vytvoření partnerství mezi veřejnými 
a soukromými subjekty v oblasti výzkumu a rozvoje s cílem vyvinout technologii 
potřebnou pro udržitelnou dopravu, která bude šetrná k životnímu prostředí;
upozorňuje na skutečnost, že lepší a rozsáhlejší využívání již existujících nových 
technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, by evropské dopravní politice 
přineslo okamžitou přidanou hodnotu;  

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 23
Bod 7a (nový)

7a. domnívá se, že rozvoj alternativních a obnovitelných pohonných hmot – jako např. 
vodíkových a palivových článků –, jež se podle očekávání mají stát alternativami pro 
budoucnost a jsou životaschopnější než současné technologie motorových systémů, 
je základním prostředkem k posílení vedoucí role Evropy v této oblasti;   

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 24
Bod 7a (nový)

7a. zdůrazňuje, že orgány veřejné správy mohou hrát důležitou úlohu v prosazování 
udržitelné dopravy při rozhodování o nákupu motorových vozidel pro jejich systém 
veřejné dopravy;   

Or. en
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