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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zelo zaskrbljen zaradi povečanja emisij toplogrednih plinov iz prometa, ki so se v 
obdobju 1990–2005 povečale za 32,1 %, medtem ko so se emisije iz drugih sektorjev 
zmanjšale za 9,5 %; zlasti poudarja, da so se emisije iz mednarodnega letalskega in 
pomorskega prometa (oba sta izključena iz kjotskega protokola) v tem obdobju 
povečale za 90 % in 50 % ter so leta 2005 predstavljale 23 % vseh emisij iz prometa in 
6,3 % skupnih emisij1;

2. podpira zakonodajni postopek o vključitvi letalstva v evropski sistem trgovanja z 
emisijami, ki še poteka, in pripravo podobne zakonodaje za pomorski sektor; vendar 
opozarja na dejstvo, da se z morebitno vzpostavitvijo sistema trgovanja z emisijami za 
pomorski promet ne sme kaznovati tega načina prevoza, ki je okolju najbolj prijazno 
(skupaj s celinskimi plovnimi potmi), in dajati prednosti drugim načinom, ki bolj 
obremenjujejo okolje;  

3. poudarja, da mora EU zagotoviti finančno podporo za izvajanje prednostnih projektov v 
okviru vseevropskih omrežij, vključno z evropskim sistemom upravljanja železniškega 
prometa, in določiti ustrezne smernice za državno pomoč v železniškem sektorju; 
ugotavlja, da je treba za izpolnjevanje obveznosti in ciljev EU v zvezi s kjotskim 
protokolom nujno posodobiti železnice in izboljšati učinkovitost storitev, da bo postal 
tak način prevoza privlačnejši za uporabnike;

4. poudarja, da se lahko le s kombinacijo ukrepov zagotovi trajnostni prometni sistem za 
prihodnje generacije, kot so zmanjševanje prometa, boljša logistika in davčne spodbude 
za okolju prijazen promet in gorivo; 

5. ugotavlja, da so spodbujanje varnih, okolju prijaznih, učinkovitih in cenovno 
sprejemljivih sistemov javnega prevoza ter skupna raba osebnih avtomobilov, deljenje 
avtomobila in nemotorizirane oblike mobilnosti pomembni koraki k zmanjševanju 
negativnega vpliva prometa na okolje;

6. poudarja, da je treba sprejeti ambiciozne in zavezujoče omejitve emisij CO2 za 
avtomobile, da bodo ti postali bolj energijsko varčni in cenovno sprejemljivi za vse
uporabnike, skrbno in trajnostno proizvodnjo alternativnega goriva iz biomase pa je 
treba spodbujati kot absolutno prednostno nalogo ob upoštevanju posledic za 
proizvodnjo hrane in krčenje gozdov; 

7. poudarja, da je treba v zvezi s tem opraviti raziskave v okviru sedmega okvirnega 
programa, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za vzpostavitev javno-zasebnih 
partnerstev na področju raziskav in razvoja za razvoj tehnologije, ki je potrebna za 
trajnosten in okolju prijazen promet.

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