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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1-24

Návrh stanoviska (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
Trvalo udržateľná európska dopravná politika z hľadiska európskej energetickej 
a environmentálnej politiky
(2007/2147(INI))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 2

2. podporuje prebiehajúci legislatívny proces týkajúci sa zahrnutia leteckej dopravy do 
európskeho systému obchodovania s emisiami a prípravu opatrení na riešenie vplyvu 
odvetvia námornej dopravy na klímu; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa náklady 
v oblasti životného prostredia vrátane emisií skleníkových plynov odrazili na cenách 
všetkých druhov dopravy a aby tie druhy dopravy, ktoré pre životné prostredie 
predstavujú väčšiu záťaž, nevyhnutne platili aj najvyššie ceny;  

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odsek 2

2. podporuje prebiehajúci legislatívny proces týkajúci sa zahrnutia leteckej dopravy do 
európskeho systému obchodovania s emisiami a prípravu podobných právnych 
predpisov pre odvetvie námornej dopravy; upozorňuje však na skutočnosť, že 
prípadné vytvorenie systému obchodovania s emisiami z námornej dopravy by nemalo 
mať negatívne následky pre tento druh dopravy, ktorý je z ekologického hľadiska 
(spolu s vnútrozemskými vodnými cestami) najvhodnejší, a nemalo by ani viesť 
k uprednostňovaniu iných druhov dopravy, ktoré pre životné prostredie predstavujú 
väčšiu záťaž;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odsek 2 a (nový)

2 a. vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladné hodnotenie technickej a hospodárskej 
realizovateľnosti a environmentálnych aspektov využívania alternatívnych palív 
v leteckej doprave, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktoré môže prispieť 
k zlepšeniu energetickej účinnosti v uvedenom dopravnom sektore;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odsek 2 a (nový)

2 a. domnieva sa, že je potrebné, aby sa náklady týkajúce sa infraštruktúry, emisií 
skleníkových plynov, dopravných nehôd a hluku odrazili na cene dopravy s cieľom 
povzbudiť užívateľov, aby si zvolili udržateľnejšie možnosti;

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odsek 3

3. zdôrazňuje, že je nutné, aby EÚ finančne podporovala realizáciu prioritných projektov 
v rámci transeurópskych sietí vrátane európskeho systému riadenia železničnej 
dopravy a aby stanovila vhodné usmernenia pre štátnu pomoc v odvetví železničnej 
dopravy; konštatuje, že na naplnenie záväzkov a presadenie cieľov EÚ v súvislosti 
s Kjótskym protokolom je absolútne nevyhnutné rozšíriť a zvýšiť finančnú podporu, 
ako aj iné druhy podpory, mechanizmy a politiky, ktoré podporujú pretrvávajúci 
modálny prechod na uvedený spôsob dopravy zo strany cestujúcich aj dopravcov vo 
všetkých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odsek 3 a (nový)

3 a. navrhuje vytvoriť rámec na podporu trvalo udržateľného charakteru železničnej 
dopravy prostredníctvom dynamickejšej environmentálnej politiky, ktorá napríklad 
podporí využívanie elektrickej energie dodávanej z obnoviteľných zdrojov;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odsek 3 a (nový)

3 a. zdôrazňuje význam realizácie národných akčných plánov, ktoré podporujú dopyt 
spotrebiteľov po modeloch dopravy s nižšími emisiami, ako uvádza vo svojom 
uznesení o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov 
a ľahkých komerčných vozidiel z 24. októbra 20071; nalieha na Komisiu, aby tento 
návrh začlenila do budúcej európskej stratégie trvalo udržateľnej dopravy;

Or. pt

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odsek 4

4. zdôrazňuje, že trvalú udržateľnosť systému dopravy pre budúce generácie možno 
zaručiť len kombináciou opatrení, ako napr. obmedzovaním dopravy, lepšou 
logistikou a daňovými stimulmi pre ekologicky vhodnú dopravu (vypúšťa sa); 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens Holm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odsek 4

4. zdôrazňuje, že umožnenie využitia biopalív možno považovať len za doplnkové 
opatrenie a že trvalú udržateľnosť systému dopravy pre budúce generácie možno 
zaručiť len kombináciou opatrení, ako napr. modálnym posunom k účinnejším 
dopravným prostriedkom, zvýšenou palivovou úspornosťou vozidiel, obmedzovaním 
dopravy, lepšou logistikou a daňovými stimulmi (vypúšťa sa);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odsek 4

4. zdôrazňuje, že trvalú udržateľnosť systému dopravy pre budúce generácie možno 
zaručiť len kombináciou opatrení, ako napr. obmedzovaním dopravy, všeobecným 
znížením dopytu po motorizovanej doprave a lepšou logistikou a daňovými stimulmi 
pre ekologicky vhodnú dopravu a palivá;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odsek 4

4. zdôrazňuje, že trvalú udržateľnosť systému dopravy pre budúce generácie možno 
zaručiť len kombináciou opatrení, ako je realizácia inteligentných dopravných 
kontrolných systémov v cestnej a leteckej doprave, lepšou logistikou a daňovými 
stimulmi pre ekologicky vhodnú dopravu a palivá;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odsek 5

5. konštatuje, že podpora bezpečných, ekologicky vhodných, energeticky účinných 
a cenovo dostupných systémov verejnej dopravy, ako aj ich postupný rozvoj 
a rozširovanie súčasných spojení prispeje k zníženiu negatívneho dosahu dopravy na 
životné prostredie;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odsek 5

5. konštatuje, že podpora bezpečných, ekologicky vhodných, efektívnych a cenovo 
dostupných systémov verejnej dopravy, ako aj spoločné využívanie vozidiel 
a nemotorizované spôsoby mobility sú dôležitými krokmi k zníženiu negatívneho 
dosahu dopravy na životné prostredie; nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
požadovali zavedenie plánov mestskej mobility s osobitnými opatreniami, ktoré 
umožňujú a podporujú používanie bicyklov, vo všetkých veľkých mestách EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odsek 5

5. konštatuje, že podpora bezpečných, ekologicky vhodných, efektívnych a cenovo 
dostupných systémov verejnej a železničnej a vodnej dopravy, ako aj spoločné 
využívanie vozidiel a intenzívna podpora nemotorizovaných spôsobov mobility 
s paralelnými stratégiami na zníženie celkového dopytu po motorizovanej doprave sú 
dôležitými krokmi k zníženiu negatívneho dosahu dopravy na životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odsek 5 a (nový)

5 a. vyzýva členské štáty, aby podporili informačné a vzdelávacie kampane, 
predovšetkým tie, ktoré sú určené mladšej generácii, s cieľom dosiahnuť skutočné 
zmeny vo vzoroch správania, ktoré sú kľúčovým prvkom ambicióznej, dlhodobej, 
trvalo udržateľnej stratégie dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odsek 6

6. zdôrazňuje potrebu prijať ambiciózne a záväzné limity emisií CO2 pre nové 
automobily a nákladné vozidlá tak, aby sa zvýšila ich palivová úspornosť a cenová 
dostupnosť v oblastiach, kde nie je možné vyhnúť sa ich používaniu, a takisto 
podporovať ako absolútnu prioritu starostlivú a trvalo udržateľnú produkciu 
alternatívnych palív z bioplynu, ale v súvislosti s prudkým znížením používania 
automobilov a nákladných vozidiel prostredníctvom vopred navrhnutých opatrení;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odsek 6

6. zdôrazňuje potrebu prijať ambiciózne a záväzné limity emisií CO2 pre automobily tak, 
aby sa zvýšila ich palivová úspornosť (vypúšťa sa), a takisto zaistiť trvalo 
udržateľnú produkciu alternatívnych palív z biomasy, a to pri súčasnom zohľadnení 
dôsledkov, čo sa týka výroby potravín a odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens Holm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odsek 6

6. zdôrazňuje potrebu prijať ambiciózne a záväzné limity emisií CO2 pre automobily tak, 
aby sa zvýšila ich palivová úspornosť a cenová dostupnosť pre všetkých užívateľov, 
a takisto podporovať ako absolútnu prioritu starostlivú a trvalo udržateľnú produkciu 
nefosílnych palív získavaných z biomasy, ktoré v porovnaní s fosílnymi palivami 
produkujú podstatne menej emisií skleníkových plynov, pri súčasnom zohľadnení 
dôsledkov, čo sa týka výroby potravín, biodiverzity, príslušných noriem 
Medzinárodnej organizácie práce, vodných zdrojov, zmeny využívania pôdy
a odlesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odsek 6

6. zdôrazňuje potrebu prijať ambiciózne a záväzné limity emisií CO2 pre automobily tak, 
aby sa zvýšila ich palivová úspornosť a cenová dostupnosť pre všetkých užívateľov, 
a takisto podporovať (vypúšťa sa) starostlivú a trvalo udržateľnú produkciu 
alternatívnych palív z biomasy prostredníctvom využívania najúčinnejších metód 
a pri súčasnom zohľadnení dôsledkov, čo sa týka výroby potravín a odlesňovania;

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Duarte Freitas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odsek 6 a (nový)

6 a. opäť pripomína, že na minimalizovanie emisií CO2 je potrebné zaistiť nový vozový 
park; domnieva sa, že je potrebné, aby členské štáty využívali trhové nástroje na 
podporu obnovy svojho vozového parku; 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odsek 6 a (nový)

6 a. žiada zodpovednejšiu účasť účastníkov na trhu dopravy (napr. vo verejno-
súkromných partnerstvách), ktorú je možné využiť ako hnaciu silu pri dosahovaní 
cieľov v oblasti životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odsek 7

7. podporuje vykonanie potrebného výskumu na tento účel v rámci 7. rámcového 
programu a vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o vznik verejno-súkromných 
partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja zameraných na vývoj technológií potrebných 
pre trvalo udržateľnú a ekologicky vhodnú dopravu; poukazuje na skutočnosť, že 
lepšie a rozšírené využitie už existujúcich ekologicky vhodných nových technológií 
by v európskej dopravnej politike predstavovalo okamžitú pridanú hodnotu.

Or. en



AM\690228SK.doc 9/9 PE 396.555v01-00

Externý preklad

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odsek 7 a (nový)

7 a. domnieva sa, že dôležitým prostriedkom posilnenia vedúcej úlohy Európy v tejto 
oblasti je rozvoj alternatívnych a obnoviteľných palív, ako napríklad vodíkových 
a palivových článkov, pričom sa predpokladá, že sa v budúcnosti stanú 
alternatívami, ktoré sú realizovateľnejšie ako súčasné systémové technológie 
motorov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odsek 7 a (nový)

7 a. zdôrazňuje, že verejné orgány môžu hrať dôležitú úlohu pri podpore trvalo 
udržateľnej dopravy prostredníctvom obstarávania vozidiel pre systém verejnej 
dopravy.

Or. en
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