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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad nárastom emisií skleníkových plynov pochádzajúcich 
z dopravy, ktoré sa v období 1990 – 2005 zvýšili o 32,1 %, zatiaľ čo emisie z iných 
odvetví poklesli o 9,5 %; poukazuje najmä na to, že za toto isté obdobie sa emisie 
z medzinárodnej leteckej a námornej dopravy (na ktoré sa nevzťahuje Kjótsky protokol) 
zvýšili o 90 % a 50 % v tomto poradí, čo v roku 2005 predstavovalo 23 % všetkých 
emisií z dopravy a 6,3 % celkového objemu emisií1;

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, ani by nemalo viesť 
k uprednostňovaniu iných druhov dopravy, ktoré pre životné prostredie predstavujú 
väčšiu záťaž;

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 modernizovať železničnú dopravu a zlepšiť 
poskytovanie služieb v tomto odvetví s cieľom zvýšiť atraktívnosť tohto druhu dopravy 
pre užívateľov;

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 a palivá; 

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;

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 taktiež podporovať ako absolútnu prioritu starostlivú a trvalo udržateľnú produkciu 
alternatívnych palív z biomasy pri súčasnom zohľadnení dôsledkov, čo sa týka výroby 
potravín a odlesňovania;

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


	685590sk.doc

