
PA\685590CS.doc PE394.132v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2007/2147(INI)

25. 9. 2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k evropské politice udržitelné dopravy s přihlédnutím k evropské politice 
v oblasti energetiky a životního prostředí 
(2007/2147(INI))

Navrhovatelka: Edite Estrela



PE394.132v01-00 2/3 PA\685590CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\685590CS.doc 3/3 PE394.132v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je vážně znepokojen zvyšováním emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy, 
které v období 1990–2005 vzrostly o 32,1 %, zatímco v jiných odvětvích se snížily 
o 9,5 %; zejména zdůrazňuje, že ve stejném období vzrostl objem emisí pocházejících 
z mezinárodní letecké a námořní dopravy (nejsou zahrnuty do Kjótského protokolu) 
o 90 a 50 %, což v roce 2005 představovalo 23 % všech emisí z dopravy a 6,3 % 
veškerých emisí1;

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 zvýhodnit jiné způsoby přepravy, jež více zatěžují 
životní prostředí;

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 
modernizovat železnice a zlepšit poskytování jejich služeb tak, aby se zvýšila atraktivita 
tohoto způsobu dopravy pro uživatele;

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 a paliva;

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;

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 alternativních paliv 
z biomasy, přičemž budou zohledněny důsledky pro výrobu potravin a odlesňování;

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.

  
1 http://reports.eea.europa.eu.


