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Pozměňovací návrh 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a zlepšení 
interoperability železnic, RIS a VTMIS)

Inovační řízení a služby Přístavy, letiště a mořské dálnice hlavní 
sítě

Or. en

Odůvodnění

Interoperabilita představuje jeden ze základních prvků dobrého fungování vnitřního trhu, 
zejména v odvětví železniční dopravy. Vzhledem k tomu, že mořské dálnice a kontrolní a 
informační systémy pro provoz plavidel tvoří jeden z klíčových prvků dopravního systému EU, 
měly by být zahrnuty mezi horizontální priority.

Pozměňovací návrh 589
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
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železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Snížení hluku u zdroje Modernizace nákladních železničních 
vozidel za účelem snížení hlučnosti 
nákladních vlaků

Or. en

Odůvodnění

Snížení hlučnosti nákladní železniční dopravy u zdroje vyžaduje mnohem menší investice do 
železniční infrastruktury.

Pozměňovací návrh 590
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS) a alternativní 
paliva, včetně nezbytné infrastruktury pro 
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dodávky 
Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Or. de

Odůvodnění

Jedním z cílů dopravní politiky EU je podpora alternativních pohonných systémů. 
Předpoklady pro jejich zavádění by proto měly patřit mezi horizontální priority hlavní sítě a 
měly by existovat větší možnosti spolufinancování potřebné infrastruktury podél koridorů 
hlavní sítě. Pokud mají být alternativní pohonné systémy používány na celoevropské úrovni, 
jsou tato opatření nezbytná.

Pozměňovací návrh 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici, vnitrozemských vodních cestách 
a v námořní dopravě (ITS, ERTMS, RIS,
VTMIS a služby elektronických systémů 
v námořní dopravě)

Inovační řízení a služby Přístavy, mořské dálnice a letiště hlavní 
sítě

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mořské dálnice, kontrolní a informační systémy pro provoz plavidel a 
služby elektronických systémů v námořní dopravě tvoří jedny ze základních prvků dopravního 
systému EU, měly by být zahrnuty mezi horizontální priority.



PE497.891v01-00 6/90 AM\915491CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS a 
RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR 

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS, RIS 
a VTMIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě a mořské dálnice

Nové technologie a inovace Nové technologie a inovace podle čl. 39 písm. a) až 
d) nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní směry pro 
TEN-T]

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS a 
RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě



AM\915491CS.doc 7/90 PE497.891v01-00

CS

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS a 
RIS) a infrastruktura inovačních technologií

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Or. de

Odůvodnění

Podpora inovací by měla být považována za horizontální prioritu, a to i v odvětví dopravy. 
V souladu s tímto přístupem, a zejména je-li cílem snížení emisí skleníkových plynů, by měly 
být poskytnuty prostředky umožňující rozvoj infrastruktury dodávek alternativních paliv podél 
hlavních koridorů.

Pozměňovací návrh 594
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní a globální sítě

Or. ro
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Pozměňovací návrh 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS a 
RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby Systémy řízení dopravy po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách (ITS, ERTMS a 
RIS), infrastruktura pro dodávky alternativní 
energie pro dopravu, zejména energie vyrobené 
s nízkými či nulovými emisemi uhlíku 

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice

Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň
Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
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Ravenna Ravenna

Štýrský Hradec – Maribor –Lublaň –
Koper/Terst

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).

Pozměňovací návrh 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice
Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň

Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň
Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna – Ancona

Or. it

Pozměňovací návrh 598
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas – Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
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Varšava – Katovice Varšava – Katovice
Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice

Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň
Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Štýrský Hradec – Maribor – Lublaň –
Koper/Terst

Or. sl

Pozměňovací návrh 599
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice

Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Vídeň
Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Šoproň – Szombathely –
Koprivnica – Záhřeb – Rijeka/Koper

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice
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Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice
Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň

Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň
Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Štýrský Hradec – Maribor – Lublaň –
Koper/Terst

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).

Pozměňovací návrh 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice

Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň
Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst

Štětín/Svinoústí – Poznaň/Zelená Hora –
Vratislav – Ostrava

Or. en
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Odůvodnění

Rada už v současnosti podporuje začlenění trati Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava do Baltsko-jaderského koridoru. Vzhledem k tomu, že koridory hlavní sítě mají být 
multimodální (článek 48), měl by sem být rovněž zařazen železniční nákladní koridor 
Štětín/Svinoústí – Poznaň/Zelená Hora – Vratislav (CE 59). Železniční spojení 
Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav (E 59) slouží převážně osobní dopravě.

Pozměňovací návrh 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice
Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň

Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň
Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst

Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava

Or. en

Odůvodnění

Rada už v současnosti podporuje začlenění trati Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava do Baltsko-jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část 1 – bod 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice
Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň

Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň
Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Štýrský Hradec – Maribor –Lublaň –
Koper/Terst

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav hlavní 
sítě Koper zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci 
prostřednictvím Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association –
NAPA), a to jako jediný předem vymezený přístav ve Slovinsku. Přeshraniční úsek Štýrský 
Hradec – Maribor – Pragersko je pouze přesunut z oddílu „Další části“ do Baltsko-
jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava – Katovice

Gdyně – Katovice Gdyně – Katovice

Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň
Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň Katovice – Žilina – Bratislava – Vídeň

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna

Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt –
Villach – Udine – Benátky – Boloňa –
Ravenna
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Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst Štýrský Hradec – Lublaň – Koper/Terst

Štětín/Svinoústí – Poznaň/Zelená Hora –
Vratislav – Ostrava

Or. en

Odůvodnění

Rada už v současnosti podporuje začlenění trati Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava do Baltsko-jaderského koridoru. Vzhledem k tomu, že koridory hlavní sítě mají být 
multimodální (článek 48), měl by sem být rovněž zařazen železniční nákladní koridor 
Štětín/Svinoústí – Poznaň/Zelená Hora – Vratislav (CE 59). Železniční spojení 
Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav (E 59) slouží převážně osobní dopravě.

Pozměňovací návrh 605
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1

Znění navržené Komisí

Předem určené úseky Obor dopravy Popis/údaje
Helsinky – Tallinn přístavy, mořské dálnice propojení přístavů, (další) 

rozvoj multimodálních 
platforem a jejich 
propojení, mořské dálnice 
(včetně kapacity lámání 
ledu)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava

železniční (podrobné) studie pro 
novou trať plně 
interoperabilní 
s rozchodem UIC; práce 
na nové trati budou 
zahájeny do roku 2020; 
propojení železnice 
s letišti/přístavy.

Gdyně – Katovice železniční modernizace
Gdyně, Gdaňsk přístavy propojení přístavů, (další) 

rozvoj multimodálních 
platforem 

Varšava – Katovice železniční modernizace
Katovice – Ostrava –
Brno – Vídeň a Katovice 
– Žilina – Bratislava –

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
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Vídeň Slovensko a Slovensko-
Rakousko; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Vídeň – Štýrský Hradec –
Klagenfurt – Udine –
Benátky – Ravenna 

železniční probíhají modernizace a 
práce; (další) rozvoj 
multimodálních platforem 

Terst, Benátky, Ravenna přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Předem určené úseky Obor dopravy Popis/údaje
Helsinky – Tallinn přístavy, mořské dálnice propojení přístavů, (další) 

rozvoj multimodálních 
platforem a jejich 
propojení, mořské dálnice 
(včetně kapacity lámání 
ledu)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varšava

železniční (podrobné) studie pro 
novou trať plně 
interoperabilní 
s rozchodem UIC; práce 
na nové trati budou 
zahájeny do roku 2020; 
propojení železnice 
s letišti/přístavy

Gdyně – Katovice železniční modernizace
Gdyně, Gdaňsk přístavy propojení přístavů, (další) 

rozvoj multimodálních 
platforem 

Varšava – Katovice železniční modernizace
Katovice – Ostrava –
Brno – Vídeň a Katovice 
– Žilina – Bratislava –
Vídeň

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
Slovensko a Slovensko-
Rakousko; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Vídeň – Štýrský Hradec –
Klagenfurt – Udine –
Benátky – Ravenna 

železniční probíhají modernizace a 
práce; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Štýrský Hradec –
Maribor – Pragersko

železniční studie a práce na druhé 
trati

Terst, Benátky, Ravenna, 
Koper

přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Or. sl
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Odůvodnění

V Baltsko – jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Pozměňovací návrh 606
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádky 2 a–b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Klaipėda – Kaunas železniční modernizace, propojení 
přístavů, mořské dálnice

Koridor Via Baltica silniční modernizace (EE, LV, 
LT, PL)

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 6

Znění navržené Komisí

Katovice – Ostrava –
Brno – Vídeň a Katovice 
– Žilina – Bratislava –
Vídeň

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
Slovensko a Slovensko-
Rakousko; (další) rozvoj 
multimodálních 
platforem;
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Katovice – Ostrava –
Brno – Vídeň a Katovice 
– Žilina – Bratislava –
Vídeň

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
Slovensko, ČR-Rakousko,
Slovensko-Rakousko, 
železniční uzel Brno a 
trať Brno-Přerov; (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem;

Or. cs

Odůvodnění

Brno leží na křížení dvou koridorů (Baltsko-jaderský koridor a koridor Hamburk – Roztoky –
Burgas/turecká hranice – Piraeus – Lefkosia), proto je zařazení modernizace jeho 
železničního uzlu a přeshraničního úseku ČR – Rakousko pro fungování hlavní sítě nezbytné. 
Modernizace trati Brno – Přerov je zařazena do map v příloze II nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro TEN-T], proto by měla být uvedena i zde.

Pozměňovací návrh 608
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Katovice – Ostrava –
Brno – Vídeň a Katovice 
– Žilina – Bratislava –
Vídeň

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
Slovensko a Slovensko-
Rakousko; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Katovice – Ostrava –
Vídeň a Katovice – Žilina 
– Bratislava – Vídeň

železniční modernizace, zejména 
přeshraniční úseky 
Polsko-ČR, Polsko-
Slovensko a Slovensko-
Rakousko; (další) rozvoj 
multimodálních platforem
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Or. en

Pozměňovací návrh 609
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Vídeň – Štýrský Hradec –
Klagenfurt – Udine –
Benátky – Ravenna

železniční probíhají modernizace a 
práce; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Vídeň – Vídeňské Nové 
Město – Šoproň –
Szombathely –
Koprivnica – Záhřeb –
Koper/Rijeka

železniční probíhají modernizace a 
práce; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Or. en

Odůvodnění

Protože ve lhůtě pro realizaci hlavní sítě do roku 2030 nebude moci být dokončeno 
alternativní spojení mezi Vídeňským Novým Městem a Štýrským Hradcem, mělo by být 
zvoleno účinnější řešení, například spojení přes Šoproň a Szombathely, kde je možné využít 
stávající infrastruktury. Tím by byla propojena nejen dvě města, ale celé přeshraniční 
regiony. Dále by se tímto způsobem zajistilo začlenění Chorvatska do hlavní sítě.

Pozměňovací návrh 610
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Vídeň – Štýrský Hradec –
Klagenfurt – Udine –
Benátky – Ravenna

železniční probíhají modernizace a 
práce; (další) rozvoj 
multimodálních platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Vídeň – Štýrský Hradec – železniční probíhají modernizace a 
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Klagenfurt – Udine –
Benátky – Ravenna

práce na stávajících 
tratích, zefektivnění 
stávajících 
multimodálních platforem

Or. en

Odůvodnění

Investice do prací a modernizace již na stávajících konvenčních železničních tratích 
probíhají, v reakci na sníženou poptávku trhu a omezení nákladních dopravních toků je však 
třeba zefektivnit existující terminály.

Pozměňovací návrh 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Ravenna – Ancona železniční modernizace

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Štýrský Hradec –
Maribor – Pragersko

železniční studie a práce pro druhou 
kolej

Or. en
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Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).

Pozměňovací návrh 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Štýrský Hradec –
Maribor – Pragersko 

železniční studie a práce pro druhou 
kolej

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav hlavní 
sítě Koper zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci 
prostřednictvím Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association –
NAPA), a to jako jediný předem vymezený přístav ve Slovinsku. Přeshraniční úsek Štýrský 
Hradec – Maribor – Pragersko je pouze přesunut z oddílu „Další části“ do Baltsko-
jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 614
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Terst, Benátky, Ravenna přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem 
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Koper, Terst, Benátky, 
Ravenna

přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).

Pozměňovací návrh 615
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Terst, Benátky, Ravenna přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Terst, Benátky, Ravenna,
Koper

přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).
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Pozměňovací návrh 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Terst, Benátky, Ravenna přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Terst, Benátky, Ravenna, 
Koper

přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav hlavní 
sítě Koper zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci 
prostřednictvím Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association –
NAPA), a to jako jediný předem vymezený přístav ve Slovinsku. Přeshraniční úsek Štýrský 
Hradec – Maribor – Pragersko je pouze přesunut z oddílu „Další části“ do Baltsko-
jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 617
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Terst, Benátky, Ravenna železniční propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Pozměňovací návrh Parlamentu

Terst, Benátky, Ravenna železniční propojení přístavů, 
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zefektivnění
multimodálních platforem 
a konvenčních 
železničních spojení

Or. en

Odůvodnění

Důraz je kladen na vzájemné propojení přístavů a rozvoj jejich součinnosti prostřednictvím 
napojení na toky železniční nákladní dopravy.

Pozměňovací návrh 618
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Štýrský Hradec –
Maribor – Pragersko

železniční studie a práce pro druhou 
kolej

Or. en

Odůvodnění

Baltsko-jaderský koridor by měl být propojen s koridorem pro železniční nákladní dopravu 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu), díky čemuž by se přístav Koper 
zařadil mezi přístavy severního Jadranu, které se podílejí na spolupráci prostřednictvím 
Sdružení přístavů severního Jadranu (North Adriatic Port Association – NAPA).

Pozměňovací návrh 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Ancona přístavy propojení přístavů, (další) 
rozvoj multimodálních 
platforem

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Vratislav – Poznaň –
Štětín/Svinoústí

železniční práce

Or. en

Odůvodnění

Rada už v současnosti podporuje začlenění trati Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava do Baltsko-jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Vratislav –
Poznaň/Zelená Hora –

železniční práce
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Štětín/Svinoústí

Or. en

Odůvodnění

Rada už v současnosti podporuje začlenění trati Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav –
Ostrava do Baltsko-jaderského koridoru. Vzhledem k tomu, že koridory hlavní sítě mají být 
multimodální (článek 48), měl by sem být rovněž zařazen železniční nákladní koridor 
Štětín/Svinoústí – Poznaň/Zelená Hora – Vratislav (CE 59). Železniční spojení 
Štětín/Svinoústí – Poznaň – Vratislav (E 59) slouží převážně osobní dopravě.

Pozměňovací návrh 622
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 1 – řádek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Svinoústí, Štětín přístav propojení přístavů

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Varšava – Berlín –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

2. Varšava – Berlín – Antverpy/Rotterdam 
– Felixstowe – Midlands

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ukrajinská hranice – Lublin – Varšava –
Poznaň – Frankfurt nad Odrou – Berlín –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 2 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Ukrajinská hranice –
Lublin – Varšava –
Poznaň – německá 
hranice

železniční modernizace stávající 
trati, studie rozšíření

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 2 – řádek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Kanál Rýn – Waal –
Severní moře

vnitrozemské vodní cesty multimodální spojení

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Zdymadla v Amsterdamu vnitrozemské vodní cesty probíhají studie
Pozměňovací návrh Parlamentu

Zdymadla v Amsterdamu 
a Amsterdam Rijnkanaal 
– nové zdymadlo 
v IJmuidenu

vnitrozemské vodní cesty probíhají studie, přístav; 
včetně modernizace 
zdymadla Beatrix

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
Tarragona

Sevilla – Valencie – Tarragona Sevilla – Valencie – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Or. es
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Odůvodnění

Je třeba doplnit hlavní logistickou platformu Iberského poloostrova, která se nachází 
v Zaragoze.

Pozměňovací návrh 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencie – Tarragona Sevilla – Valencie – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Barcelona/Valencie – Livorno/Pisa –
Florencie

Or. it

Pozměňovací návrh 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – návětí
Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencie – Tarragona Sevilla – Valencie – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Or. it

Pozměňovací návrh 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencie – Tarragona Sevilla – Valencie – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turín – Milán – Benátky – Lublaň –
Budapešť – ukrajinská hranice

Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Marseille – Lyon – Turín – Milán –
Benátky – Lublaň – Budapešť – ukrajinská 
hranice

Or. fr

Pozměňovací návrh 632
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Barcelona přístav propojení železnice 
s přístavem a letištěm

Pozměňovací návrh Parlamentu

Barcelona přístav propojení železnice 
s přístavem (stavba 
nových přístupů) a
s letištěm

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 6

Znění navržené Komisí

Barcelona – Perpignan železniční přeshraniční úsek, 
probíhají práce, nová trať 
má být dokončena do roku 
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2015, modernizace 
stávající trati

Pozměňovací návrh Parlamentu

Barcelona – Perpignan železniční přeshraniční úsek, 
probíhají práce, nová trať 
má být dokončena do roku 
2015, modernizace 
stávající trati; zavedení 
rozchodu UIC na 
existující iberskou trať 
skrze přístav Bou; 
přizpůsobení trati pro 
vlaky s rozchodem 
750mm; rozvoj 
intermodálních platforem 
a napojení železniční sítě 
na rozchod UIC + iberský 
rozchod

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Madrid – Zaragoza –
Barcelona

železniční modernizace stávajících 
tratí: zavedení rozchodu 
UIC na existující 
iberskou trať; 
přizpůsobení trati a 
vedlejších tratí pro vlaky 
s rozchodem 750mm; 
rozvoj intermodálních 
platforem a napojení 
železniční sítě na rozchod 
UIC + iberský rozchod

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lyon – Avignon-
Marseille (přes Miramas 
a Fos)

železniční modernizace

Or. fr

Pozměňovací návrh 636
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Lyon – Turín železniční přeshraniční úsek, práce 
na tunelu budou 
zahájeny do roku 2020;
studie přístupových tratí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lyon – Turín železniční přeshraniční úsek, včetně
historického trajektu,
studie přístupových tratí

Or. en

Odůvodnění

Ve lhůtě pro realizaci hlavní sítě do roku 2030 nebude možné toto spojení dokončit. Je proto 
třeba zvolit účinnější řešení: kapacita stávající infrastruktury, která je již modernizovaná, je 
využívána z jedné osminy, a proto může EU a členským státům přinést hospodářský užitek.
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Pozměňovací návrh 637
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Lyon – Turín železniční přeshraniční úsek, práce 
na tunelu budou 
zahájeny do roku 2020;
studie přístupových tratí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lyon – Turín železniční modernizace stávajícího
přeshraničního úseku

Or. en

Odůvodnění

Společnosti FS a SNCF již v roce 2011 zahájily práce na rozšíření tunelu a gabaritu 
v hodnotě více než 400 milionů EUR: další zlepšení např. přístupových tras a železničních 
městských uzlů mohou být spolufinancována z nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 638
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Brescia – Benátky – Terst železniční práce začnou do roku 
2014 na několika úsecích

Pozměňovací návrh Parlamentu

Brescia – Benátky – Terst železniční práce začnou do roku 
2014 na několika úsecích 
v součinnosti 
s modernizací 
v přesahujících úsecích 
jako v 1. koridoru

Or. en
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Odůvodnění

Je také třeba zajistit součinnost zabraňující dvojím investicím a výdajům.

Pozměňovací návrh 639
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 13

Znění navržené Komisí

Koper – Divača – Lublaň 
– Maribor

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Pozměňovací návrh Parlamentu

Koper – Divača – Lublaň 
– Pragersko

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Or. en

Odůvodnění

V úseku Koper – Divača – Lublaň – Maribor je Maribor nahrazen městem Pragersko. Město 
Maribor je propojeno prostřednictvím Baltsko-jaderského koridoru, jak se navrhuje 
v pozměňovacím návrhu 5.

Pozměňovací návrh 640
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 13

Znění navržené Komisí

Koper – Divača – Lublaň 
– Maribor

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Pozměňovací návrh Parlamentu

Koper – Divača – Lublaň 
– Pragersko

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať
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Or. sl

Odůvodnění

V úseku Koper – Divača – Lublaň – Maribor je Maribor nahrazen městem Pragersko, ve 
kterém se stýkají Středomořský koridor s Baltsko-jaderským koridorem. Město Maribor je 
propojeno v rámci Baltsko-jaderského koridoru. Díky tomuto pozměňovacímu návrhu je 
možné zabránit duplicitnímu zařazení úseku Pragersko – Maribor do dvou koridorů.

Pozměňovací návrh 641
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 13

Znění navržené Komisí

Koper – Divača – Lublaň 
– Maribor

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Pozměňovací návrh Parlamentu

Koper – Divača – Lublaň 
– Pragersko

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Or. en

Odůvodnění

V úseku Koper – Divača – Lublaň – Maribor je Maribor nahrazen městem Pragersko, a to 
v zájmu sladění. Město Maribor je propojeno v rámci Baltsko-jaderského koridoru, jak je 
uvedeno v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádek 13

Znění navržené Komisí

Koper – Divača – Lublaň 
– Maribor

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Koper – Divača – Lublaň 
– Pragersko

železniční studie a 
modernizace/částečně 
nová trať

Or. en

Odůvodnění

V úseku Koper – Divača – Lublaň – Maribor je Maribor nahrazen městem Pragersko, a to 
v zájmu sladění, přičemž Pragersko je křižovatkou mezi Středomořským koridorem a Baltsko-
jaderským koridorem. 

Pozměňovací návrh 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 3 – řádky 17 a–i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Barcelona/Valencie/Livor
no

mořské dálnice modernizace

Livorno přístav/RRT přístavní systém Livorno 
a Piombino: studie a 
práce

propojení železnice: 
studie a práce

Pisa, Florencie letiště propojení železnice; 
studie a práce

Livorno/Pisa – Florencie 
(napojení na koridor 
Helsinky – Valletta

železniční a silniční železnice: modernizace 
Florencie – Pisa

železnice: modernizace 
Florencie – Prato –
Pistoia – Lucca –
Viareggio

silnice: modernizace
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Livorno – Grosseto železniční a silniční modernizace 
železnic/silnic

Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

silniční
přístav

modernizace

Or. xm

Odůvodnění

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Pozměňovací návrh 644
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hamburk/Roztoky – Berlín – Praha – Brno
– Bratislava – Budapešť – Arad –
Temešvár – Sofie

Hamburk/Roztoky – Berlín – Praha –
Bratislava – Budapešť – Arad – Temešvár 
– Sofie

Sofie – Burgas/turecká hranice Sofie – Burgas/turecká hranice
Sofie – Soluň – Piraeus – Limassol –
Lefkosia

Sofie – Soluň – Piraeus – Limassol –
Lefkosia

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 4
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Znění navržené Komisí

Hamburk – Drážďany –
Praha – Pardubice

vnitrozemské vodní cesty modernizace na Labi

Pozměňovací návrh Parlamentu

Hamburk – Drážďany –
Praha – Pardubice

železniční modernizace a 
multimodální platformy

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 4

Znění navržené Komisí

Hamburk – Drážďany –
Praha – Pardubice

vnitrozemské vodní cesty modernizace na Labi

Pozměňovací návrh Parlamentu

Praha – Pardubice vnitrozemské vodní cesty modernizace na Labi

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout cílů bílé knihy o dopravě, pokud jde o snižování emisí CO2
z dopravy, je důležité uznat a posílit úlohu infrastruktury vnitrozemských vodních cest 
v Evropě. K rozvoji této infrastruktury by však nemělo docházet na úkor oblastí s říčními 
systémy, infrastruktura by měla naopak uznávat a respektovat ekologické požadavky. 
Prakticky netknuté řeky hrají důležitou úlohu při dosahování odolnosti vůči změnám klimatu. 
V těchto oblastech je proto důležité, aby se lodě přizpůsobovaly řekám a nikoli řeky lodím.

Pozměňovací návrh 647
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Zdymadla v Děčíně vnitrozemské vodní cesty studie
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Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Brněnský uzel železniční železniční uzel Brno, 
včetně multimodální 
platformy

Or. cs

Odůvodnění

Brno leží na křížení dvou koridorů (Baltsko-jaderský koridor a koridor Hamburk – Roztoky –
Burgas/turecká hranice – Piraeus – Lefkosia), proto je zařazení modernizace jeho 
železničního uzlu pro fungování hlavní sítě nezbytné.

Pozměňovací návrh 649
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Budapešť – Arad –
Temešvár – Calafat

železniční modernizace v Maďarsku 
téměř dokončena, 
v Rumunsku probíhá

Pozměňovací návrh Parlamentu

Budapešť – Arad –
Temešvár – Krajova –
Calafat

železniční modernizace v Maďarsku 
téměř dokončena, 
v Rumunsku probíhá
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Or. en

Odůvodnění

Do hlavní sítě je začleněn úsek Krajova – Calafat.

Pozměňovací návrh 650
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 4 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Krajova – Bukurešť železniční studie

Or. en

Odůvodnění

Do hlavní sítě je začleněn úsek Krajova – Calafat.

Pozměňovací návrh 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Příloha – část 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Fehmarn – Hamburk –
Hannover

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Gedser

Brémy – Hannover – Norimberk –
Mnichov – Brenner – Verona – Boloňa –
Řím – Neapol – Bari

Roztoky – Berlín – Norimberk – Mnichov 
– Brenner – Verona – Boloňa – Řím –
Neapol – Bari

Neapol – Palermo – Valletta Neapol – Palermo – Valletta

Or. en

Odůvodnění

Část 5. koridoru musí být upravena, jak je uvedeno výše, s cílem zabránit vzniku úzkých míst 
v úseku Hamburk, Brémy a Hannover a využít stávajících trajektových spojení mezi městy 
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Gedser a Roztoky, kde se zavádí nízkoemisní plavidla. Toto propojení 5. koridoru by umožnilo 
rychlejší a levnější realizaci.

Pozměňovací návrh 652
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Příloha – část 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Fehmarn – Hamburg – Hannover

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Fehmarn – Hamburg – Hannover

Brémy – Hannover – Norimberk –
Mnichov – Brenner – Verona – Boloňa –
Řím – Neapol – Bari

Brémy – Hannover – Norimberk –
Öresund/Kodaň – Roztoky – Berlín –
Norimberk – Mnichov – Brenner – Verona 
– Boloňa – Řím – Neapol – Bari

Neapol – Palermo – Valletta Neapol – Palermo – Valletta

Or. en

Odůvodnění

Část 5. koridoru musí být upravena, jak je uvedeno výše, s cílem zabránit vzniku úzkých míst 
v úseku Hamburk, Brémy a Hannover a využít stávajících trajektových spojení mezi městy 
Öresund/Kodaň, Gedser a Roztoky, kde se zavádí nízkoemisní plavidla. Toto propojení 
5. koridoru by umožnilo rychlejší a levnější realizaci.

Pozměňovací návrh 653
Knut Fleckenstein

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Fehmarn – Hamburg – Hannover

Helsinky – Turku – Stockholm – Malmö –
Kodaň – Lübeck – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Brémy – Hannover – Norimberk –
Mnichov – Brenner – Verona – Boloňa –
Řím – Neapol – Bari

Brémy – Hannover – Norimberk –
Mnichov – Brenner – Verona – Boloňa –
Řím – Neapol – Bari

Neapol – Palermo – Valletta Neapol – Palermo – Valletta

Or. de
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Odůvodnění

Lübeck by jako jeden z přístavů hlavně sítě umožnil začlenění mořských dálnic do dopravního 
potenciálu 5. koridoru souběžně se spojením přes Fehmarn Belt, čímž by se vytvořil 
komplexní systém dopravy po železnici/silnici a námořní dopravy.

Pozměňovací návrh 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 5 – řádky 7–9

Znění navržené Komisí

Fehmarn železniční probíhají studie, stavební 
práce na pevném spojení 
přes Fehmarn Belt 
v letech 2014 až 2020

Kodaň – Hamburg přes 
Fehmarn: přístupové 
cesty

železniční dánské přístupové cesty 
mají být dokončeny do 
roku 2020, německé 
přístupové cesty mají být 
dokončeny ve dvou fázích 
(2020–2027)

Hamburg/Brémy –
Hannover

železniční práce mají být zahájeny 
do roku 2020

Pozměňovací návrh Parlamentu

Nykobing – Gedser železniční studie a modernizace

Gedser – Roztoky přístavy, mořské dálnice propojení přístavu se 
železnicí; nízkoemisní 
trajekty; kapacita lámání 
ledu

Roztoky – Berlín –
Norimberk

železniční studie; modernizace

Or. en

Odůvodnění

Část 5. koridoru musí být upravena, jak je uvedeno výše, s cílem zabránit vzniku úzkých míst 
v úseku Hamburk, Brémy a Hannover a využít stávajících trajektových spojení mezi městy 
Gedser a Roztoky, kde se zavádí nízkoemisní plavidla. Toto propojení 5. koridoru by umožnilo 
rychlejší a levnější realizaci.
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Pozměňovací návrh 655
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 5 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Fehmarn železniční probíhají studie, stavební 
práce na pevném spojení 
přes Fehmarn Belt 
v letech 2014 až 2020

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 5 – řádek 11

Znění navržené Komisí

Brennerský tunel železniční studie a práce
Pozměňovací návrh Parlamentu

Brenner železniční studie a práce na tunelu a 
modernizace stávajících 
přípojných tratí

Or. en

Odůvodnění

Jestliže nebude – např. z finančních důvodů – možné Brennerský tunel dokončit do roku 2030, 
měla by být jako jedna ze schůdných alternativ zvážena méně nákladná a časově méně 
náročná možnost stávajících tratí.

Pozměňovací návrh 657
Sabine Wils

Návrh nařízení
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Příloha – část I – bod 5 – řádek 11

Znění navržené Komisí

Brennerský tunel železniční studie a práce
Pozměňovací návrh Parlamentu

Brennerský tunel železniční studie 

Or. en

Odůvodnění

Dosud probíhají studie ohledně zlepšení stávající konvenční železniční trati.

Pozměňovací návrh 658
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Janov – Rotterdam 6. Janov – Rotterdam/Antverpy

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Janov – Milán/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basilej –
Mannheim – Kolín

Janov – Milán/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basilej –
Mannheim – Kolín

Kolín – Düsseldorf –
Rotterdam/Amsterdam

Kolín – Düsseldorf – Rotterdam/Antverpy

Kolín – Lutych – Brusel – Zeebrugge Kolín – Lutych – Brusel – Zeebrugge

Or. en
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Pozměňovací návrh 660
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 6 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Janov – Milán/Novara –
švýcarská hranice 

železniční studie; práce budou 
zahájeny do roku 2020

Pozměňovací návrh Parlamentu

Janov – Milán/Novara –
švýcarská hranice 

železniční studie a práce na zlepšení 
stávající konvenční 
železniční trati

Or. en

Odůvodnění

Dosud probíhají studie ohledně  zlepšení stávající konvenční železniční trati.

Pozměňovací návrh 661
Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sines/Lisabon – Madrid – Valladolid Sines/Lisabon – Madrid – Valladolid

Lisabon – Aveiro – Oporto Lisabon – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Toulouse – Bordeaux – Paříž –
Mannheim/Štrasburk

Or. fr

Pozměňovací návrh 662
Joachim Zeller
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Návrh nařízení
Příloha – část 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sines/Lisabon – Madrid – Valladolid Gran Canaria/Tenerife – Sines/Lisabon –
Madrid – Valladolid

Lisabon – Aveiro – Oporto Lisabon – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Or. de

Pozměňovací návrh 663
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Příloha – část 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sines/Lisabon – Madrid – Valladolid Sines/Lisabon – Madrid – Valladolid

Lisabon – Aveiro – Oporto Lisabon – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paříž – Mannheim/Štrasburk

Le Havre – Rouen – Paříž –
Mannheim/Štrasburk

Or. fr

Odůvodnění

Le Havre by měl být připojen k hlavní síti 7. koridoru s napojením na 4. nákladní koridor –
„Atlantický koridor“.

Pozměňovací návrh 664
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 7 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Gran Canaria/Tenerife –
Sines/Lisabon – Madrid

přístavy, letiště, mořské 
dálnice

studie a práce pro 
přístavy a letiště, spojení 
mezi Kanárskými ostrovy 
a městy Sines/Lisabon

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na pozměňovací návrhy k návrhu Komise ohledně sítě TEN-T by měly být ostrovy 
Gran Canaria a Tenerife začleněny do koridoru jako městské uzly. Atlantický koridor, jak jej 
popisuje příloha sdělení Komise COM(2007)0032, je rozšířen z Lisabonu až na Kanárské 
ostrovy.

Pozměňovací návrh 665
Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 7 – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Toulouse – Bordeaux železniční probíhají veřejné 
konzultace

Or. fr

Pozměňovací návrh 666
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 7 – řádek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Le Havre – Paříž (přes 
Serqueux – Gisors)

železniční modernizace

Or. xm
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Odůvodnění

Le Havre by měl být připojen k hlavní síti 7. koridoru s napojením na 4. nákladní koridor –
„Atlantický koridor“.

Pozměňovací návrh 667
Martina Anderson

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edinburgh – Birmingham Glasgow/Edinburgh – Birmingham 

Birmingham – Londýn – Lille – Brusel Birmingham – Londýn – Lille – Brusel
Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paříž

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paříž

Londýn – Dover – Calais – Paříž Londýn – Dover – Calais – Paříž

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Martina Anderson

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 8 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Sligo – Derry – Belfast železniční studie (železniční síť 
„západní oblouk“, 
vedoucí z Belfastu přes 
Derry, Sligo, Knock, 
Galway do měst 
Limerick/Foynes a Cork)

Or. en
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Pozměňovací návrh 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 8 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Larne – Belfast přístavy, silnice modernizace 

Or. en

Odůvodnění

Nákladní doprava v Severním Irsku by neměla být kvůli specifickým okolnostem v Severním 
Irsku a jeho zeměpisné poloze vyčleněna z nástroje pro propojení Evropy. Tento pozměňovací 
návrh zlepšuje silniční spojení přístavu s vnitrozemím v místě, kde neexistuje alternativní 
spojení prostřednictvím železnice nebo vnitrozemské vodní cesty.

Pozměňovací návrh 670
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Amsterdam – Basilej/Lyon – Marseille 9. Rotterdam/Antverpy – Basilej/Lyon –
Marseille

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Amsterdam – Rotterdam – Antverpy –
Brusel – Lucembursko

Rotterdam – Antverpy – Brusel –
Lucembursko

Lucembursko – Dijon – Lyon Lucembursko – Dijon – Lyon
Lucembursko – Štrasburk – Basilej Lucembursko – Štrasburk – Basilej

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Mása vnitrozemské vodní cesty modernizace
Pozměňovací návrh Parlamentu

Mása, včetně 
Maaswerken vnitrozemské vodní cesty modernizace, 

multimodální spojení 

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Rýnsko-šeldský koridor: 
Volkeraklock a 
Kreekraklock, 
Krammerlock a zdymadla 
v Hansweertu

zdymadla modernizace

Or. en
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Pozměňovací návrh 674
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Rotterdam – Antverpy železniční modernizace železniční 
nákladní trati

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Kanál Seina – Escaut vnitrozemské vodní cesty návrh dokončen, zahájen 
soutěžní dialog, celkové 
dokončení do roku 2018

Pozměňovací návrh Parlamentu

Severní kanál Seina –
spojení Seina – Šelda

vnitrozemské vodní cesty návrh dokončen, zahájen 
soutěžní dialog, celkové 
dokončení do roku 2018, 
modernizace, včetně 
přeshraničních a 
multimodálních spojení

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Kanál Seina – Escaut vnitrozemské vodní cesty návrh dokončen, zahájen 
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soutěžní dialog, celkové 
dokončení do roku 2018

Pozměňovací návrh Parlamentu

Severní kanál Seina;
Seina – Escaut

vnitrozemské vodní cesty návrh dokončen, zahájen 
soutěžní dialog, celkové 
dokončení do roku 2020; 
modernizace, včetně 
přeshraničních spojení

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 9 – řádky 11 – 12

Znění navržené Komisí

Železniční spojení 
Lucemburk – Dijon –
Lyon (TGV Rýn –
Rhôna)

železniční studie a práce

Lyon železniční východní obchvat: studie 
a práce

Pozměňovací návrh Parlamentu

Štrasburk – Dijon – Lyon železniční studie a práce

Lucemburk – Dijon –
Ambérieu

modernizace

Lyon železniční obchvat kolem lyonské 
aglomerace: studie a 
práce

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh nařízení



PE497.891v01-00 52/90 AM\915491CS.doc

CS

Příloha – část I – bod 9 – řádky 14 a – b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lyon – Avignon – přístav 
Marseille-Fos

železniční modernizace

Marseille přístavy spojení s vnitrozemím a 
spojení prostřednictvím 
multimodálních 
terminálů

Or. fr

Pozměňovací návrh 679
Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Štrasburk – Stuttgart – Mnichov –
Wels/Linec

Štrasburk – Stuttgart – Mnichov –
Wels/Linec

Štrasburk – Mannheim – Frankfurt –
Würzburg – Norimberk – Řezno – Pasov –
Wels/Linec

vypouští se

Wels/Linec – Vídeň – Budapešť – Arad –
Brašov – Bukurešť – Konstanca – Sulina

Wels/Linec – Vídeň – Budapešť – Arad –
Brašov – Bukurešť – Konstanca – Sulina

Or. de

Pozměňovací návrh 680
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí



AM\915491CS.doc 53/90 PE497.891v01-00

CS

Pozměňovací návrh Parlamentu

Budapešť – Arad železniční studie pro 
vysokorychlostní síť mezi 
Budapeští a Aradem

Or. ro

Pozměňovací návrh 681
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Buzău – Brăila – Galac silniční: rychlostní 
komunikace / dálnice 

modernizace specifických 
úseků; studie a práce 

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 682
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Drajna – Brăila – Galac silniční: rychlostní 
komunikace / dálnice 

modernizace specifických 
úseků; studie a práce 

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 683
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Arad – Brašov – Bukurešť 
– Konstanca

železniční modernizace konkrétních 
úseků; studie pro 
vysokorychlostní železnici 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Arad – Brašov – Bukurešť 
– Konstanca

železniční modernizace konkrétních 
úseků; studie a práce pro 
vysokorychlostní železnici 

Or. ro

Pozměňovací návrh 684
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Bukurešť – Buzău – železniční modernizace konkrétních 
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Brăila – Galac úseků; studie pro 
vysokorychlostní železnici

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 685
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj (Kelheim -
Konstanca/Midia/Sulina) 
+ kanál Bukurešť -
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Or. ro

Pozměňovací návrh 686
Michael Cramer

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 10
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Znění navržené Komisí

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty 
a železniční

studie na některých 
úsecích a úzkých místech; 
přístavy na 
vnitrozemských vodních 
cestách: železniční spojení 
s vnitrozemím 

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím; s výjimkou 
modernizace úseku 
Dunaje Straubing-
Vilshofen

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout cílů bílé knihy o dopravě, pokud jde o snižování emisí CO2
z dopravy, je důležité uznat a posílit úlohu infrastruktury vnitrozemských vodních cest 
v Evropě. K rozvoji této infrastruktury by však nemělo docházet na úkor oblastí s říčními 
systémy, infrastruktura by měla naopak uznávat a respektovat ekologické požadavky. 
Prakticky netknuté řeky hrají důležitou úlohu při dosahování odolnosti klimatu. Je tudíž 
zásadní, aby se v těchto oblastech přizpůsobily lodě řekám, nikoli řeky lodím.

Pozměňovací návrh 688
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Mohan – kanál Mohan-
Dunaj – Dunaj (Kehlheim 
– Sulina nebo Konstanca)

vnitrozemské vodní cesty studie a práce na 
některých úsecích a 
úzkých místech; přístavy 
na vnitrozemských 
vodních cestách: spojení s 
vnitrozemím 

Or. xm

Odůvodnění

Přístav Konstanca je velmi důležitý pro rozvoj lodní dopravy na Dunaji. Kanál Dunaj –
Černé moře by měl být proto zařazen do 10. koridoru.

Pozměňovací návrh 689
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11
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Znění navržené Komisí

Konstanca přístav spojení s vnitrozemím 
Pozměňovací návrh Parlamentu

Konstanca přístav, MA (mořské 
dálnice)

spojení s vnitrozemím, 
MA (včetně služeb 
ledoborců)

Or. ro

Pozměňovací návrh 690
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Giurgiu přístav modernizace a oprava 
přístavní infrastruktury a 
spojení s vnitrozemím: 
studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 691
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Galac přístav modernizace a oprava 
přístavní infrastruktury a 
spojení s vnitrozemím: 
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studie a práce

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 692
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Brăila přístav modernizace a oprava 
přístavní infrastruktury a 
spojení s vnitrozemím: 
studie a práce

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 693
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11 d (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Tulcea přístav modernizace a oprava 
přístavní infrastruktury a 
spojení s vnitrozemím: 
studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 694
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 10 – řádek 11 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Sulina přístav modernizace a oprava 
přístavní infrastruktury a 
spojení s vnitrozemím: 
studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 695
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 8

Znění navržené Komisí

Štýrský Hradec –
Maribor –
Pragersko

přeshraniční železniční studie

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lublaň – přeshraniční železniční studie
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chorvatská 
hranice

Or. sl

Odůvodnění

Doplňuje se (studie pro) úsek Lublaň – chorvatská hranice. Je to jediné spojení hlavní sítě 
mezi Slovinskem a Chorvatskem, které se brzy stane novým členským státem. Úsek Štýrský 
Hradec – Maribor – Pragersko se přesouvá do Baltsko-jaderského koridoru.

Pozměňovací návrh 696
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 8

Znění navržené Komisí

Štýrský Hradec –
Maribor –
Pragersko

přeshraniční železniční studie

Pozměňovací návrh Parlamentu

Lublaň –
chorvatská 
hranice

jiná hlavní síť železniční studie

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční úsek Štýrský Hradec – Maribor – Pragersko by měl být přesunut z oddílu „další
části“ do Baltsko-jaderského koridoru jako jeho součást. Měl by být doplněn nový 
přeshraniční úsek (studie pro tento úsek) hlavní sítě Lublaň – chorvatská hranice.

Pozměňovací návrh 697
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 8

Znění navržené Komisí

Štýrský Hradec –
Maribor –
Pragersko

přeshraniční železniční studie
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Lublaň –
chorvatská 
hranice

přeshraniční železniční studie

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční úsek Štýrský Hradec – Maribor – Pragersko by měl být přesunut z oddílu „další 
části“ do Baltsko-jaderského koridoru jako jeho součást. Měl by být doplněn nový 
přeshraniční úsek (studie pro tento úsek) hlavní sítě Lublaň – chorvatská hranice.

Pozměňovací návrh 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 8

Znění navržené Komisí

Štýrský Hradec –
Maribor –
Pragersko

přeshraniční železniční studie

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento řádek se vypouští proto, že úsek Štýrský Hradec – Maribor – Pragersko se přesouvá do 
Baltsko-jaderského koridoru. 

Pozměňovací návrh 699
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(rumunsko-
moldavská 
hranice)

jiná přeshraniční 
hlavní síť

silniční studie a práce

Or. xm

Odůvodnění

Toto silniční spojení zajistí napojení městského uzlu Temešváru na město Ungheni, které je 
hraničním přechodem do Moldavska.

Pozměňovací návrh 700
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
Bukurešť

jiná hlavní síť silniční studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 701
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

 Konstanca –
Tulcea – Galac

jiná hlavní síť silniční studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 702
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 9 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Alba-Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(rumunsko-
moldavská 
hranice)

jiná přeshraniční 
hlavní síť

silniční studie a práce

Or. ro

Pozměňovací návrh 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 10
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Znění navržené Komisí

Severozápadní 
Španělsko a 
Portugalsko

úzké místo železniční probíhají práce

Pozměňovací návrh Parlamentu

A Coruña – Vigo 
– Palencia

úzké místo železniční probíhají práce

Gijón – Palencia úzké místo železniční probíhají práce

A Coruña –
Madrid 
(vysokorychlostní 
osobní doprava)

úzké místo železniční probíhají práce

Or. es

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh: existují různé koridory hlavní sítě pro nákladní a osobní 
dopravu (viz příloha I, části 16 a 17 nařízení o hlavních směrech) a to je třeba uvést. Navíc 
budou práce provedeny do roku 2020.

Pozměňovací návrh 704
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 11 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Porúří – Münster 
– Osnabrück –
Hamburg

Jiná hlavní síť železniční modernizace 
úseku Münster –
Lünen 
(dvoukolejná 
trať)

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Zigmantas Balčytis
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Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádky 23 a – b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Kybartai –
Kaunas

jiná hlavní síť železniční modernizace

Kybartai/Klaipėd
a – Kaunas –
Vilnius –
běloruská 
hranice

jiná hlavní síť silniční modernizace

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Nantes – Tours –
Lyon 

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Or. en

Odůvodnění

Toto spojení musí být doplněno, protože se jedná o jediný způsob propojení atlantského 
pobřeží a Středomořského koridoru a také severních koridorů.

Pozměňovací návrh 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Varšava – Lublin 
– Zámostí –
Bełżec – Rawa 
Ruska –
ukrajinská 
hranice (dále 
pokračuje na 
Lvov)

přeshraniční železniční práce

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

železnice La 
Spezia – Parma

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Or. en

Odůvodnění

Tato trať spojuje hlavní síť La Spezia s Milánem přes Parmu, sekundární uzel.

Pozměňovací návrh 709
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Lvov –
ukrajinská 
hranice – Lublin 
– Varšava

přeshraniční železniční modernizace trati

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Isabelle Durant

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádky 28 a – b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Valenciennes –
Mons

přeshraniční železniční studie a práce

Mons – Lutych úzké místo železniční studie a práce

Or. en

Odůvodnění

„Valonská železniční páteř“ je existující trať, která se má stát hlavní spojnicí pro těžkou 
nákladní dopravu propojující francouzské přístavy Le Havre a Dunkirk s Německem. Zbývá 
dokončit 2 km kolejí a na několika dalších kilometrech provést modernizaci, než bude moci 
být znovu otevřen 35 km dlouhý úsek trati Mons – Valenciennes propojující severní Francii 
s Německem bez objížďky přes rušnou pařížskou pánev. Na některých úsecích trati je třeba 
posílit kapacitu, a usnadnit tak její kombinované využívání nákladní a osobní dopravou. 

Pozměňovací návrh 711
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádky 28 a – e (nové)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Iasi – hranice 
Moldavské 
republiky

přeshraniční železniční probíhají studie

Suceava –
ukrajinská 
hranice

přeshraniční železniční studie

Oradea –
maďarská 
hranice

přeshraniční železniční studie

Ploiesti –
Suceava

jiná hlavní síť železniční studie

Suceava – Dej –
Cluj Napoca –
Oradea

jiná hlavní síť železniční probíhají práce

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

přeshraniční silniční práce

Or. xm

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje návrh Rady. Týká se čtyřicetikilometrového úseku mezi 
městy Sulechów a Nowa Sól a jedná se o technický pozměňovací návrh, jehož cílem je zajistit 
návaznost prací po celé trase rychlostní komunikace S3.
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Pozměňovací návrh 713
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Bukurešť –
Buzău – Brăila –
Galac

jiná hlavní síť železniční modernizace a 
oprava železniční 
infrastruktury a 
napojení na 
vnitrozemí; 
studie pro 
vysokorychlostní 
síť 

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 714
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Halmeu – Cluj-
Napoca –
Temešvár

jiná hlavní síť železniční studie a práce
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Or. en

Odůvodnění

Tento železniční úsek narušuje spojitost železniční trati Gdaňsk – Konstanca. V roce 2001 byl 
mezi Polskem, Slovenskem, Ukrajinou a Rumunskem podepsán protokol na podporu 
propojení tohoto železničního koridoru, který spojuje severní a východní Evropu. 

Pozměňovací návrh 715
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Bihor – Oradea –
Cluj-Napoca –
Suceava – Iaşi –
Ungheni 
(směrem na 
Chisinau)

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Or. xm

Odůvodnění

Tento železniční úsek umožní propojení IV., V. a IX. panevropského koridoru.

Pozměňovací návrh 716
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 d (nový)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Drajna – Brăila –
Galac

jiná hlavní síť silnice: dálnice / 
rychlostní 
komunikace 

modernizace a 
oprava silniční 
infrastruktury 

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 717
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Buzău – Brăila –
Galac

jiná hlavní síť silnice: dálnice / 
rychlostní 
komunikace 

modernizace a 
oprava silniční 
infrastruktury 

Or. ro

Odůvodnění

Městská aglomerace Galac-Braila-Macin má přibližně 700 000 obyvatel a představuje hlavní 
rumunské průmyslové středisko na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou se třemi dunajskými 
přístavy. Začlenění přístavů Galac a Braila a úseků Buzau-Braila-Galac (silnice a železnice) 
a Drajna-Braila-Galac (silnice) do 10. koridoru účinně propojí dopravní infrastruktury EU, 
Moldavska a Ukrajiny do jednoho integrovaného systému.

Pozměňovací návrh 718
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádek 28 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Iasi – Targu-
Mures –
(východo –
západní dálnice )

jiná hlavní síť dálnice / 
rychlostní 
komunikace 

studie a práce

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádky 28 a – c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Palencia –
Santander

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Castejón –
Logroño –
Miranda

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Almería –
Málaga –
Algeciras (podél 
pobřeží)

jiná hlavní síť železniční studie a práce

Or. es

Odůvodnění

Uvedené úseky se začleňují s ohledem na pozměňovací návrhy k hlavním směrům pro TEN-T 
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a protože doplňují důležité úseky Atlantického a Středomořského koridoru.

Pozměňovací návrh 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. b – řádky 29 a – c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

„Železný Rýn“ 
(Rheidt –
Antverpy), 
přeshraniční 
úsek 

přeshraniční železniční probíhají studie

Nová 
vysokokapacitní 
železnice: 
ústřední trans-
pyrenejský 
přejezd

přeshraniční železniční probíhají studie

Železniční osa 
iónského/jadersk
ého 
intermodálního 
koridoru

přeshraniční železniční probíhají studie

Or. xm

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit studie pro úseky a/nebo projekty 
označované jako prioritní v rámci stávajícího rozhodnutí (č. 661/2010/EU), které však 
nespadají do jiných oddílů přílohy posledního návrhu, s cílem zajistit možnost finanční 
podpory EU, a předejít tak zmaření předešlých investic a úsilí. Dotčené přeshraniční 
železniční úseky jsou z evropského hlediska velmi zajímavé a/nebo zvýší kapacitu železniční 
sítě; jejich dokončení se opozdilo výhradně v důsledku současné hospodářské krize.

Pozměňovací návrh 721
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

1. Příbřežní elektrizační 
soustava v Severním moři 
(„NSOG“):

Vytvoření integrované 
příbřežní elektrizační 
soustavy v Severním 
moři, Irském moři, 
Lamanšském průlivu, 
Baltském moři a 
sousedních vodách pro 
účely přepravy elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 
energie na moři do 
středisek spotřeby a 
skladování a za účelem 
zvýšení objemu 
přeshraniční výměny 
elektřiny

Belgie, Dánsko, Francie, 
Irsko, Lucembursko, 
Německo, Nizozemsko, 
Spojené království, 
Švédsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

1. Příbřežní elektrizační 
soustava v Severním moři 
(„NSOG“):

Vytvoření integrované 
příbřežní elektrizační 
soustavy v Severním 
moři, Irském moři, 
Lamanšském průlivu, 
Baltském moři a 
sousedních vodách a 
související rozvoj sítí 
(propojení, posílení 
vnitřních pevninských 
sítí) pro účely přepravy 
elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie na moři do 
středisek spotřeby a 
skladování a za účelem 
zvýšení objemu 
přeshraniční výměny 
elektřiny

Belgie, Dánsko, Francie, 
Irsko, Lucembursko, 
Německo, Nizozemsko, 
Spojené království, 
Švédsko

Or. en

Pozměňovací návrh 722
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

2. Severojižní propojení 
elektrických sítí v 
jihozápadní Evropě („NSI 
West Electricity“):

Výstavba propojení mezi 
členskými státy daného 
regionu a třetími zeměmi 
ve Středomoří, především 
za účelem začlenění 
elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie

Belgie, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, 
Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Spojené království, 
Španělsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

2. Severojižní propojení 
elektrických sítí v 
jihozápadní Evropě („NSI 
West Electricity“):

Výstavba vnitřního 
vedení a propojení mezi 
členskými státy daného 
regionu (především mezi 
Iberským poloostrovem a 
Francií) a další propojení 
se střední Evropou a 
třetími zeměmi v zájmu 
dokončení vnitřního trhu, 
především za účelem 
začlenění elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 
energie a umožnění jejich 
přenosu do míst spotřeby 
a úložišť 

Belgie, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, 
Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Spojené království, 
Španělsko

Or. en

Pozměňovací návrh 723
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

3. Severojižní propojení 
plynárenských sítí v 
západní Evropě („NSI 
West Gas“):

Zvyšování kapacit 
propojení pro přepravu 
plynu v západní Evropě 
po severojižní ose pro 
účely další diverzifikace 

Belgie, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, 
Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Spojené království, 



AM\915491CS.doc 77/90 PE497.891v01-00

CS

tras dodávek a zlepšení 
možností dodávek plynu v 
krátkém termínu

Španělsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

3. Severojižní propojení 
plynárenských sítí v 
západní Evropě („NSI 
West Gas“):

Zvyšování kapacit 
propojení pro přepravu 
plynu a dalších 
příslušných infrastruktur 
v západní Evropě po 
obousměrné severojižní 
ose pro účely odstranění 
úzkých míst, další 
diverzifikace tras 
dodávek, posílení 
bezpečnosti dodávek a 
zlepšení možností 
dodávek plynu v krátkém 
termínu, a tudíž plné 
využití alternativních 
externích dodávek a 
optimalizace terminálů 
pro zkapalněný zemní 
plyn (LNG) a 
infrastruktury pro 
skladování zemního 
plynu 

Belgie, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, 
Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Spojené království, 
Španělsko

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

3. Severojižní propojení 
plynárenských sítí v 
západní Evropě („NSI 
West Gas“):

Zvyšování kapacit 
propojení pro přepravu 
plynu v západní Evropě 
po severojižní ose pro 
účely další diverzifikace 
tras dodávek a zlepšení 
možností dodávek plynu v 
krátkém termínu

Belgie, Francie, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, 
Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Spojené království, 
Španělsko
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Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 725
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 4

Znění navržené Komisí

4. Severojižní propojení 
elektrických sítí ve 
střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
(„NSI East Electricity“): 

Posílení propojení a 
vnitřních vedení v 
severojižním a 
východozápadním směru 
za účelem dokončení 
vnitřního trhu a začlenění 
produkce z obnovitelných 
zdrojů energie

Bulharsko, Česká 
republika, Itálie, Kypr, 
Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

4. Severojižní propojení 
elektrických sítí ve 
střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
(„NSI East Electricity“): 

Posílení propojení a 
vnitřních vedení v 
severojižním a 
východozápadním směru 
a se třetími zeměmi za 
účelem dokončení 
vnitřního trhu a začlenění 
produkce z obnovitelných 
zdrojů energie

Bulharsko, Česká 
republika, Itálie, Kypr, 
Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko

Or. en

Pozměňovací návrh 726
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí

5. Severojižní propojení 
plynárenských sítí ve 

Posílení regionálního 
propojení plynárenských 

Bulharsko, Česká 
republika, Itálie, Kypr, 
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střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
(„NSI East Gas“): 

sítí mezi oblastí Baltského 
moře, Jaderského a 
Egejského moře a 
Černého moře, zejména za 
účelem posílení
diverzifikace a 
bezpečnosti dodávek 
plynu

Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

5. Severojižní propojení 
plynárenských sítí ve 
střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
(„NSI East Gas“): 

Posílení regionálního 
propojení plynárenských 
sítí a dalších příslušných 
infrastruktur, včetně 
infrastruktury pro 
zkapalněný zemní plyn 
(LNG) a stlačený zemní 
plyn (CNG) ve 
východostředomořské 
nížině a mezi oblastí 
Baltského moře, 
Jaderského a Egejského 
moře a Černého moře, 
zejména za účelem 
posílení diverzifikace a 
bezpečnosti dodávek 
plynu

Bulharsko, Česká 
republika, Itálie, Kypr, 
Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí

5. Severojižní propojení 
plynárenských sítí ve 
střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
(„NSI East Gas“): 

Posílení regionálního 
propojení plynárenských 
sítí mezi oblastí Baltského 
moře, Jaderského a 
Egejského moře a 
Černého moře, zejména 
za účelem posílení 
diverzifikace a 
bezpečnosti dodávek 

Bulharsko, Česká 
republika, Itálie, Kypr, 
Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko
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plynu
Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 728
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 6

Znění navržené Komisí

6. Plán propojení 
baltského energetického 
trhu v odvětví elektřiny 
(„BEMIP Electricity“): 

Vytváření propojení mezi 
členskými státy v oblasti 
Baltského moře a 
posilování vnitřních 
infrastruktur 
elektrizačních soustav s 
cílem ukončit izolaci 
pobaltských států a posílit 
tržní integraci v regionu

Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Litva, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, 
Švédsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

6. Plán propojení 
baltského energetického 
trhu v odvětví elektřiny 
(„BEMIP Electricity“): 

Vytváření propojení mezi 
členskými státy v oblasti 
Baltského moře a 
posilování vnitřních 
infrastruktur 
elektrizačních soustav s 
cílem ukončit izolaci 
pobaltských států a posílit 
tržní integraci v regionu 
a integrovat tvorbu 
energie z obnovitelných 
zdrojů

Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Litva, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, 
Švédsko

Or. en

Pozměňovací návrh 729
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 7

Znění navržené Komisí

7. Plán propojení 
baltského energetického 
trhu v odvětví plynu 
(„BEMIP Gas“): 

Ukončení izolace tří 
pobaltských států a Finska 
odstraněním jejich 
závislosti na jediném 
dodavateli a zvýšením 
diverzifikace dodávek v 
oblasti Baltského moře

Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Litva, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, 
Švédsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Plán propojení 
baltského energetického 
trhu v odvětví plynu 
(„BEMIP Gas“): 

Plynárenská 
infrastruktura mezi 
členskými státy a oblastí 
Baltského moře, 
odpovídající posílení 
vnitřních plynárenských 
infrastruktur s cílem 
ukončit izolaci tří 
pobaltských států a Finska 
a jejich závislost na 
jediném dodavateli 
a zvýšit diverzifikaci a 
zabezpečení dodávek 
plynu a jejich tras v 
oblasti Baltského moře 

Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Litva, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, 
Švédsko

Or. en

Pozměňovací návrh 730
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 8

Znění navržené Komisí

8. Jižní koridor pro 
přepravu plynu („SGC“): 

Přeprava plynu z povodí 
Kaspického moře, Střední 
Asie, Středního východu a 
východního Středomoří 
do Unie za účelem 

Bulharsko, Česká 
republika, Francie, Itálie, 
Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, 
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zvýšení diverzifikace 
dodávek plynu

Řecko, Slovensko, 
Slovinsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

8. Jižní koridor pro 
přepravu plynu („SGC“): 

Infrastruktura pro 
přepravu a skladování 
plynu, včetně terminálů 
pro zkapalněný a stlačený 
zemní plyn z povodí 
Kaspického moře, Střední 
Asie, Středního východu a 
východního Středomoří 
do Unie za účelem 
zvýšení diverzifikace 
dodávek plynu a jejich 
tras

Bulharsko, Česká 
republika, Francie, Itálie, 
Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, 
Slovinsko

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 8

Znění navržené Komisí

8. Jižní koridor pro 
přepravu plynu („SGC“): 

Přeprava plynu z povodí 
Kaspického moře, Střední 
Asie, Středního východu 
a východního Středomoří 
do Unie za účelem 
zvýšení diverzifikace 
dodávek plynu

Bulharsko, Česká 
republika, Francie, Itálie, 
Kypr, Maďarsko, 
Německo, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, 
Slovinsko

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. a – bod 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Diverzifikace koridorů 
dodávek ropy ve střední 
a východní Evropě:

Interoperabilita 
ropovodných sítí ve 
střední a východní 
Evropě s cílem zvýšit 
bezpečnost dodávek 
a snížit rizika pro životní 
prostředí.

Česká republika, 
Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, 
Slovensko

Or. en

Odůvodnění

Tento koridor je začleněn do hlavních směrů TEN-E, a není proto důvod jej neuvést v tomto 
seznamu.

Pozměňovací návrh 733
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. b – bod 5

Znění navržené Komisí

Přeshraniční síť pro 
přepravu oxidu 
uhličitého:

Příprava výstavby 
infrastruktury pro 
přepravu oxidu 
uhličitého mezi členskými 
státy s cílem zavést 
zařízení pro zachycování 
a ukládání oxidu 
uhličitého

všechny

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 734
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – část II – písm. b – řádek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Energetická účinnost Zajištění, aby spotřeba 
v EU dosáhla vrcholu a 
pak postupně klesala 

všechny

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam projektů se synergiemi mezi 
alespoň dvěma odvětvími, na které se 
vztahuje nástroj pro propojení Evropy 
Realizace inteligentních sítí s využitím 
nových nebo stávajících dopravních nebo 
telekomunikačních infrastruktur 
Využití stávajících dopravních 
infrastruktur pro zavádění soustav pro 
přepravu a distribuci elektřiny nebo 
telekomunikačních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
přispějí k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění vybudováním 
vyváženého a zeměpisně diverzifikovaného
portfolia širokopásmových projektů, včetně 
projektů připojení o rychlostech 30 Mbps 
a rychlostech přesahujících 100 Mbps; 
pokud jde o městské, příměstské a 
venkovské projekty, cílem je dosáhnout 
uspokojivé úrovně připojení ve všech 
členských státech.

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
přispějí k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění vybudováním 
vyváženého a zeměpisně diverzifikovaného 
portfolia širokopásmových projektů 
zaměřených na vytváření 
všudypřítomných sítí o rychlostech v řádu 
Gbps a dosažení alespoň základní 
kapacity o rychlosti 100 Mbps; pokud jde 
o městské, příměstské a venkovské 
projekty, cílem je dosáhnout uspokojivé 
úrovně připojení ve všech členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
přispějí k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění vybudováním 
vyváženého a zeměpisně diverzifikovaného 
portfolia širokopásmových projektů, včetně 
projektů připojení o rychlostech 30 Mbps 
a rychlostech přesahujících 100 Mbps; 
pokud jde o městské, příměstské a 
venkovské projekty, cílem je dosáhnout 
uspokojivé úrovně připojení ve všech 
členských státech.

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
přispějí k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění vybudováním 
vyváženého a zeměpisně diverzifikovaného 
portfolia širokopásmových projektů s cílem 
zajistit, aby do roku 2020 měli všichni 
evropští občané přístup k připojení o 
rychlosti 100 Mbps a 50 % domácností 
EU přístup k připojení o rychlosti 
nejméně 1 Gbits; pokud jde o městské, 
příměstské a venkovské projekty, cílem je 
dosáhnout uspokojivé úrovně připojení ve 
všech členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 738
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – řádek 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, kterým je celoplošné pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mbps; nebo
investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Pozměňovací návrh Parlamentu

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle, kterým je 
celoplošné pokrytí připojením o rychlosti 
100 Mbps; nebo

investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – řádek 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, kterým je celoplošné pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mbps; nebo

investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
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domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Pozměňovací návrh Parlamentu

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle, kterým je 
celoplošné pokrytí připojením o rychlosti 
100 Mbps; nebo

investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – řádek 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, kterým je celoplošné pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mbps; nebo
investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Pozměňovací návrh Parlamentu

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle, kterým je 
celoplošné pokrytí připojením o rychlosti 
100 Mbps; nebo
investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle, v rámci kterého
si alespoň 50 % domácností předplatí 
připojení o rychlosti vyšší než 1 Gbps;

Or. en
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Pozměňovací návrh 741
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. b – řádek 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, kterým je celoplošné pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mbps; nebo

investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, v jejich důsledku si alespoň 50 % 
domácností předplatí připojení o rychlosti 
vyšší než 100 Mbps;

Pozměňovací návrh Parlamentu

Intervence v oblasti širokopásmových sítí 
zahrnuje:

Investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020, kterým je celoplošné pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mbps; nebo

investice do širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle, v rámci kterého
si alespoň 50 % domácností předplatí 
připojení o rychlosti vyšší než 1 Gbps;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. c – řádek 4

Znění navržené Komisí

Umožnění přístupu k informacím 
veřejného sektoru a k vícejazyčným 
službám

Digitalizace velkých sbírek evropských 
kulturních zdrojů a podpora jejich dalšího 
využívání třetími osobami.

Dosažení neomezeného přístupu ke všem 
publikovatelným informacím veřejného 
sektoru v EU pro účely jejich dalšího 
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použití do roku 2020.
Možnost, aby jakýkoli podnik v EU nabízel 
ve svém jazyce služby online, které jsou 
bez problémů přístupné a použitelné v 
jakémkoli jazyce EU

Pozměňovací návrh Parlamentu

Umožnění přístupu k informacím 
veřejného sektoru a k vícejazyčným 
službám

Digitalizace velkých sbírek evropských 
kulturních zdrojů a podpora volného 
přístupu veřejnosti k nim a jejich dalšího 
bezplatného využívání třetími osobami.

Dosažení neomezeného přístupu ke všem 
publikovatelným informacím veřejného 
sektoru v EU pro účely jejich dalšího 
použití do roku 2020.

Možnost, aby jakýkoli podnik v EU nabízel 
ve svém jazyce služby online, které jsou 
bez problémů přístupné a použitelné v 
jakémkoli jazyce EU

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – část III – písm. c – řádek 5

Znění navržené Komisí

Bezpečnost a ochrana Sdílená počítačová zařízení, databáze a 
softwarové nástroje pro centra pro 
bezpečnější internet v členských státech, 
jakož i podpůrné služby ke zpracování 
hlášení sexuálně závadného obsahu
Infrastruktury kritických služeb, včetně 
komunikačních kanálů a platforem 
vyvíjených a zaváděných s cílem zlepšit 
schopnost celé EU v oblasti přípravy, 
sdílení informací, koordinace a reakce.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Bezpečnost a ochrana Sdílená počítačová zařízení a databáze pro 
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centra pro bezpečnější internet v členských 
státech.

Infrastruktury kritických služeb, včetně 
komunikačních kanálů a platforem 
vyvíjených a zaváděných s cílem zlepšit 
schopnost celé EU v oblasti přípravy, 
sdílení informací, koordinace a reakce.

Or. en


