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Zrównoważona europejska polityka transportowa uwzględniająca europejską politykę 
energetyczną i politykę ochrony środowiska naturalnego
(2007/2147(INI))

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 1
Ustęp 2

2. popiera toczący się proces legislacyjny dotyczący włączenia lotnictwa do 
europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i przygotowania 
środków pozwalających ograniczyć negatywny wpływ sektora morskiego na klimat; 
uważa, że koszty środowiskowe, obejmujące emisję gazów cieplarnianych, muszą 
znaleźć odzwierciedlenie w cenach wszystkich rodzajów transportu, oraz że 
największe koszty powinny ponosić bardziej szkodliwe dla środowiska rodzaje
transportu;

Or. en

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 2
Ustęp 2

2. (Nie dotyczy wersji polskiej)
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Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 3
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję do przeprowadzenia dogłębnej oceny efektywności technicznej i 
gospodarczej oraz konsekwencji środowiskowych wykorzystania alternatywnych 
paliw w transporcie lotniczym oraz żegludze morskiej i śródlądowej, co może 
przyczynić się do poprawy wydajności energetycznej tych rodzajów transportu;

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 4
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa, że koszty związane z infrastrukturą, emisją gazów cieplarnianych, 
wypadkami i hałasem powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach 
transportu, aby zachęcać użytkowników do wyboru bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu;

Or. pt

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 5
Ustęp 3

3. podkreśla, że konieczne jest, aby UE zapewniła wsparcie finansowe na wdrażanie 
priorytetowych projektów w ramach sieci transeuropejskich, w tym europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), i ustanowiła odpowiednie 
wytyczne dla pomocy państwa w sektorze kolei; zauważa, że w celu wypełnienia 
swoich zobowiązań i realizacji założeń UE w związku z protokołem z Kioto 
bezwzględnie konieczne jest rozszerzenie i zwiększenie wsparcia finansowego i nie 
tylko, mechanizmów i strategii politycznych, sprzyjających dalszej zmianie na tę 
formę transportu zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i 
towarowego w państwach członkowskich;
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 6
Ustęp 3 a (nowy)

3a. proponuje stworzenie ram promujących zrównoważony charakter transportu 
kolejowego poprzez bardziej dynamiczną politykę na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, która będzie zachęcać na przykład do wykorzystywania energii 
elektrycznej otrzymywanej ze źródeł odnawialnych;

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 7
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla znaczenie wdrażania krajowych planów działań, które zachęcają 
konsumentów do korzystania z bardziej niskoemisyjnych środków transportu, 
zgodnie z propozycją zawartą w rezolucji z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 
wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych1; wzywa Komisję do ujęcia 
tej sugestii w przyszłej strategii europejskiej dotyczącej zrównoważonego transportu;

Or. pt

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 8
Ustęp 4

4. podkreśla, że zrównoważony system transportu służący przyszłym pokoleniom można 
zapewnić tylko poprzez połączenie środków, takich jak unikanie ruchu drogowego, 
lepsza logistyka oraz zachęty podatkowe dla transportu (skreślenie) przyjaznego dla 
środowiska; 

Or. en

                                               
1 P6_TA-PROV (2007)0469.
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Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 9
Ustęp 4

4. podkreśla, że ułatwienie wykorzystania biopaliw można uznać jedynie za środek 
dodatkowy, a (skreślenie) tylko poprzez połączenie środków takich jak zmiana 
środków transportu na bardziej wydajne, zwiększenie wydajności w zakresie zużycia 
paliwa przez pojazdy, unikanie ruchu drogowego, lepsza logistyka oraz zachęty 
podatkowe, można zagwarantować zrównoważony system transportowy dla 
przyszłych pokoleń;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 10
Ustęp 4

4. podkreśla, że zrównoważony system transportu służący przyszłym pokoleniom można 
zapewnić tylko poprzez połączenie środków, takich jak unikanie ruchu drogowego, 
zmniejszenie ogólnego popytu na transport zmotoryzowany oraz lepsza logistyka 
oraz zachęty podatkowe dla transportu i paliw przyjaznych dla środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 11
Ustęp 4

4. podkreśla, że zrównoważony system transportu służący przyszłym pokoleniom można 
zapewnić tylko poprzez połączenie środków, takich jak zastosowanie inteligentnych 
systemów kierowania ruchem drogowym i lotniczym, lepsza logistyka oraz zachęty 
podatkowe dla transportu i paliw przyjaznych dla środowiska;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 12
Ustęp 5

5. zauważa, że wspieranie bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska, wydajnych   
energetycznie i przystępnych z finansowego punktu widzenia systemów transportu 
publicznego, jak również jego sukcesywny rozwój, rozbudowa istniejących połączeń 
przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko 
naturalne;

Or. pl

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 13
Ustęp 5

5. zauważa, że wspieranie bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska, wydajnych 
i przystępnych z finansowego punktu widzenia systemów transportu publicznego, jak 
również wzajemnego podwożenia się, wspólnego użytkowania samochodu przez kilka 
osób oraz ruchu niezmotoryzowanego, to ważny krok w kierunku ograniczania 
negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne; domaga się, aby Komisja i 
państwa członkowskie nałożyły obowiązek wprowadzenia we wszystkich miastach 
UE planów mobilności miejskiej przewidujących specjalne środki mające na celu 
ułatwienie i promowanie wykorzystywania rowerów;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 14
Ustęp 5

5. zauważa, że wspieranie bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska, wydajnych 
i przystępnych z finansowego punktu widzenia systemów transportu publicznego oraz 
kolejowego i wodnego przewozu towarów, jak również wzajemnego podwożenia się i
wspólnego użytkowania samochodu przez kilka osób oraz intensywne promowanie
ruchu niezmotoryzowanego, równolegle do strategii politycznych, których celem jest 
zmniejszenie całkowitego popytu na transport zmotoryzowany, stanowią ważny krok 
w kierunku ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne;

Or. en
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 15
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do promowania kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych, w szczególności tych skierowanych do młodszego pokolenia, w celu 
uzyskania prawdziwych zmian we wzorcach zachowań, co jest kluczowym 
elementem ambitnej, długoterminowej i trwałej strategii w zakresie transportu;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 16
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę przyjęcia ambitnych i wiążących ograniczeń emisji CO2 dla 
nowych samochodów i pojazdów ciężarowych w celu podniesienia efektywności 
zużycia paliwa oraz ich przystępności z finansowego punktu widzenia, w przypadku 
gdy ich wykorzystanie jest nie do uniknięcia, a także zachęcania do uważnej i 
zrównoważonej produkcji paliw alternatywnych z biogazu, przy założeniu znacząco 
zmniejszonego wykorzystania samochodów oraz pojazdów ciężarowych osiągniętego 
w wyniku przyjęcia opisanych powyżej środków;

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 17
Ustęp 6

6. podkreśla (skreślenie) potrzebę przyjęcia ambitnych i wiążących ograniczeń emisji 
CO2 dla samochodów w celu podniesienia efektywności zużycia paliwa oraz 
(skreślenie) zapewnienia trwałości (skreślenie) produkcji paliw alternatywnych 
z biomasy, uwzględniając również konsekwencje w odniesieniu do produkcji 
żywności i wylesiania; 

Or. en
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Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 18
Ustęp 6

6. podkreśla jako bezwzględnie priorytetową potrzebę przyjęcia ambitnych i wiążących 
ograniczeń emisji CO2 dla samochodów w celu podniesienia efektywności zużycia 
paliwa oraz ich przystępności z finansowego punktu widzenia dla wszystkich 
użytkowników, a także zachęcania do uważnej i zrównoważonej produkcji paliw 
niekopalnych uzyskiwanych z biomasy, które w porównaniu z paliwami kopalnymi 
zapewnią znaczne oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych,
uwzględniając konsekwencje w odniesieniu do produkcji żywności, 
bioróżnorodności, odnośnych standardów MOP, zasobów wodnych, zmiany 
przeznaczenia gruntów i wylesiania;

Or. en

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 19
Ustęp 6

6. podkreśla (skreślenie) potrzebę przyjęcia ambitnych i wiążących ograniczeń emisji 
CO2 dla samochodów w celu podniesienia efektywności zużycia paliwa oraz ich 
przystępności z finansowego punktu widzenia dla wszystkich użytkowników, a także 
zachęcania do uważnej i zrównoważonej produkcji paliw alternatywnych z biomasy, z 
wykorzystaniem najbardziej wydajnych metod i uwzględniając konsekwencje w 
odniesieniu do produkcji żywności i wylesiania;

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 20
Ustęp 6 a (nowy)

6a. ponownie stwierdza, że nowy park samochodowy ma podstawowe znaczenie dla 
zmniejszenia emisji CO2; uważa, że państwa członkowskie powinny wykorzystać 
instrumenty rynkowe do promowania modernizacji swoich parków samochodowych;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 21
Ustęp 6 a (nowy)

6a. domaga się bardziej odpowiedzialnego zaangażowania podmiotów działających na 
rynku transportowym (np. w partnerstwa publiczno-prywatne), które może zostać 
wykorzystane jako siła napędowa dla realizacji celów środowiskowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 22
Ustęp 7

7. popiera niezbędne do tego celu badania, które mają być przeprowadzone w ramach 
siódmego programu ramowego, i wzywa Komisję Europejską do nawiązywania 
partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie badań i rozwoju w celu 
opracowywania technologii potrzebnych dla rozwoju zrównoważonego transportu 
przyjaznego dla środowiska; zwraca uwagę na fakt, że lepsza i zwiększona 
eksploatacja istniejących już nowych technologii, które są bardziej przyjazne dla 
środowiska, zapewniłaby europejskiej polityce transportowej natychmiastową 
wartość dodaną;

Or. en

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 23
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uważa, że rozwój paliw alternatywnych i odnawialnych, takich jak wodór i ogniwa 
paliwowe, które mają stać się w przyszłości technologiami alternatywnymi, bardziej 
trwałymi niż obecne technologie układu napędowego, jest podstawowym sposobem 
na wzmocnienie wiodącej roli Europy w tej dziedzinie;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 24
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zwraca uwagę na fakt, że władze publiczne mogą odegrać istotną rolę w 
promowaniu zrównoważonego transportu przy okazji zamówień publicznych na 
pojazdy wykorzystywane w transporcie publicznym;

Or. en


	690228pl.doc

