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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest poważnie zaniepokojony poziomem emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z transportu, który w latach 1990-2005 wzrósł o 32,1%, podczas gdy emisje z innych 
sektorów zmniejszyły się o 9,5%; podkreśla szczególnie fakt, że w tym samym okresie 
emisje z lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego (sektorów 
nieuwzględnionych w protokole z Kioto) wzrosły odpowiednio o 90% i 50%, 
odpowiadając w 2005 r. za 23% wszystkich emisji pochodzących z transportu i 6,3% 
całkowitych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery1;

2. wspiera toczący się proces legislacyjny dotyczący włączenia lotnictwa do 
europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i objęcia podobnym 
prawodawstwem sektora morskiego; tym niemniej zwraca uwagę na fakt, że 
ewentualne ustanowienie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu 
morskiego nie powinno odbywać się ze szkodą dla tego rodzaju transportu, który jest 
najbardziej przyjazny środowisku (wraz z żeglugą śródlądową) ani sprzyjać innym,
bardziej szkodliwym dla środowiska rodzajom transportu;

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 konieczna jest modernizacja kolei i poprawa w zakresie świadczenia jej 
usług, aby w ten sposób podnieść atrakcyjność tego środka transportu dla
użytkowników;

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 i paliw przyjaznych dla 
środowiska;

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;

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 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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użytkowników, a także zachęcania do uważnej i zrównoważonej produkcji paliw 
alternatywnych z biomasy, uwzględniając konsekwencje w odniesieniu do produkcji 
żywności i wylesiania;

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.
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