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Pozměňovací návrh 1
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod - 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že odvětví dopravy má pro 
Evropu zásadní význam: zaprvé výkonná
a dlouhodobě udržitelná doprava zvyšuje 
výkonnost hospodářství a umožňuje, aby 
se lidé zapojili do společenského života,
a zadruhé je odvětví dopravy klíčovým 
odvětvím evropského průmyslu, které 
poskytuje mnoho pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že v posledních letech se 
zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému 
poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že 
relativní zlepšení týkající se škodlivých 
emisí se ztrácí v důsledku trvalého nárůstu 
poptávky v odvětví dopravy, zejména po 
dopravě silniční; připomíná, že dopravní 
přetížení ve městech je příčinou 40 % 
emisí CO2 a 70 % zbývajících 
znečišťujících emisí, které vyprodukují 
automobily;

1. konstatuje, že v posledních letech se 
zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému 
poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že 
relativní zlepšení týkající se škodlivých 
emisí se ztrácí v důsledku trvalého nárůstu 
poptávky v odvětví dopravy, zejména po 
dopravě silniční; připomíná, že dopravní 
přetížení ve městech je příčinou 40 % 
emisí CO2 a 70 % zbývajících 
znečišťujících emisí, které vyprodukují 
automobily, a je tedy druhým 
nejvýznamnějším zdrojem emisí NOx
a PM10, které jsou obzvláště škodlivé pro 
lidské zdraví; poukazuje na nutnost 
používat nejmodernější technologie na 
snížení emisí, a to nejen u nově 
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vyráběných vozidel, ale u všech, které jsou
v současnosti v provozu;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že v posledních letech se 
zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému 
poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že 
relativní zlepšení týkající se škodlivých 
emisí se ztrácí v důsledku trvalého nárůstu 
poptávky v odvětví dopravy, zejména po 
dopravě silniční; připomíná, že dopravní 
přetížení ve městech je příčinou 40 % 
emisí CO2 a 70 % zbývajících 
znečišťujících emisí, které vyprodukují 
automobily;

1. domnívá se, že energetická účinnost 
různých druhů dopravy by se
v následujících letech mohla dále zvýšit, 
čímž by se výrazně snížilo množství emisí 
CO2 na jeden kilometr, a vyjadřuje 
politování nad tím, že relativní zlepšení 
týkající se škodlivých emisí se ztrácí
v důsledku trvalého nárůstu poptávky
v odvětví dopravy, zejména po dopravě 
silniční; připomíná, že dopravní přetížení 
ve městech je příčinou 40 % emisí CO2
a 70 % zbývajících znečišťujících emisí, 
které vyprodukují automobily;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že v posledních letech se 
zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému 
poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že 
relativní zlepšení týkající se škodlivých 
emisí se ztrácí v důsledku trvalého nárůstu 

1. domnívá se, že v posledních letech se 
zvýšila energetická účinnost různých druhů 
dopravy, a proto mohlo dojít ke značnému 
poklesu v množství emisí CO2 na jeden 
kilometr; je nicméně toho názoru, že 
relativní zlepšení týkající se škodlivých 
emisí se ztrácí v důsledku trvalého nárůstu 
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poptávky v odvětví dopravy, zejména po 
dopravě silniční; připomíná, že dopravní 
přetížení ve městech je příčinou 40 % 
emisí CO2 a 70 % zbývajících 
znečišťujících emisí, které vyprodukují 
automobily;

poptávky v odvětví dopravy, zejména po 
dopravě silniční; připomíná, že dopravní 
přetížení ve městech je příčinou 40 % 
emisí CO2 a 70 % zbývajících 
znečišťujících emisí, které vyprodukují 
automobily; trvá na tom, že je 
bezpodmínečně třeba zvážit jakákoli nová 
řešení vedoucí ke snížení emisí CO2
v silniční dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že dopravní systém musí 
zákazníkům poskytovat co nejlepší výběr 
přepravy a spojovat přitom udržitelná 
řešení s efektivní službou; konstatuje, že 
lepší integrace různých druhů dopravy 
zvýší celkovou efektivnost dopravního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. za prioritu považuje rozvoj námořních 
koridorů a námořní a železniční dopravy 
jako levnějších a ekologičtějších druhů 
dopravy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 7
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy
v případech, kdy je to možné a nezbytné;

2. vychází z toho, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; zastává 
proto názor, že je naléhavě nutné věnovat 
více pozornosti komodalitě, tj. 
kombinování různých druhů dopravy, a že 
jednotlivé druhy dopravy je třeba posílit
zaměřením se na kvalitu v souladu s jejich 
potenciálem, a propojit je tak do 
integrované dopravní sítě;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat 
ideálním způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů dopravy
a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

2. domnívá se, že pouze zavedením 
interoperabilního a komodálního 
evropského dopravního systému bude 
možné zvýšit energetickou účinnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů jako 
možného doplňkového řešení, které 
povede k vyváženému využívání různých 
druhů dopravy a k případné podpoře
používání méně znečišťujících druhů 
dopravy, a sníží tak energetickou 
náročnost evropského dopravního 
systému i množství emisí CO2, NOx
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a PM10;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů spojených
s podporou silnějších a kvalitních 
veřejných dopravních sítí za ceny, které 
jsou přijatelné pro širokou veřejnost, pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje naléhavost rychlého 
zvýšení interoperability a význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
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dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
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vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy
a alternativních zdrojů energie, počínaje 
plynnými a kapalnými palivy všech druhů, 
jako je LPG, LNG a CNG, a konče 
elektrickou energií, v případech, kdy je to 
možné a nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné;

2. domnívá se, že pouze pomocí 
interoperabilního dopravního systému bude
v budoucnosti možné kombinovat ideálním 
způsobem různé druhy dopravy
a dosáhnout větších úspor energie; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
internalizace vnějších nákladů pro 
vyvážené využívání různých druhů 
dopravy a pro podporu používání méně 
znečišťujících druhů dopravy v případech, 
kdy je to možné a nezbytné; podporuje 
zejména používání dopravních prostředků 
na elektrický pohon s cílem zvýšit 
využívání technologií s nízkými emisemi 
CO2 a dosáhnout celkové efektivnosti 
dopravního systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává, že veřejný sektor má velký 
význam pro zlepšování dostupnosti méně 
znečišťujících dopravních služeb pro 
veřejnost, pro rozvoj základních 
hospodářských odvětví, zejména 
energetického odvětví, pro průmysl
a cestovní ruch, pro podporu 
hospodářské, sociální a regionální 
soudržnosti a pro posilování úlohy státu 
při regulaci trhu, účasti na něm a při 
tržních intervencích ve spolupráci se 
spotřebitelskými organizacemi, přičemž 
zaujímá vedoucí postavení
v dodavatelských službách obecného 
zájmu; zdůrazňuje, že ve většině případů 
slouží partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem v tomto odvětví 
pouze ke zjednodušení podnikání 
hospodářských skupin a jako zástěrka 
privatizací, které poškozují zájmy 
veřejnosti a uživatelů služby veřejné 
dopravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává význam internalizace vnějších 
nákladů ve všech druzích dopravy, má-li 
být dosaženo rovnováhy mezi využíváním
a potenciálem různých druhů dopravy
a podpořeno používání méně 
znečišťujících druhů dopravy
v případech, kdy je to možné a nezbytné; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 16
Lara Comi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že dopravní toky bude 
možné optimalizovat a dopravní přetížení 
ve městech i mimo ně snížit díky 
informačním a komunikačním 
technologiím a navigačnímu družicovému 
systému Galileo; upozorňuje na to, že příliš 
velký počet těžkých vozidel jezdí často bez 
nákladu nebo jen částečně naložených,
a zabírá tak zbytečně prostor na silnicích;
žádá členské státy, aby přijímaly politiky, 
které podpoří poptávku soukromých 
uživatelů po inovaci;

3. je toho názoru, že díky informačním
a komunikačním technologiím
a navigačním družicovým systémům 
Galileo a EGNOS bude možné 
optimalizovat dopravní toky, a snížit tak
dopravní přetížení ve městech i mimo ně,
a že tyto technologie a systémy rovněž 
přispějí ke snížení množství škodlivých 
emisí a počtu dopravních nehod;
upozorňuje na to, že příliš velký počet 
těžkých vozidel jezdí často bez nákladu 
nebo jen částečně naložených, zabírá tak 
zbytečně prostor na silnicích a zvyšuje 
jejich nebezpečnost; žádá členské státy, 
aby přijímaly politiky, které podpoří 
poptávku soukromých uživatelů po inovaci
v odvětví dopravy a logistiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že dopravní toky bude 
možné optimalizovat a dopravní přetížení 
ve městech i mimo ně snížit díky 
informačním a komunikačním 
technologiím a navigačnímu družicovému 
systému Galileo; upozorňuje na to, že příliš 
velký počet těžkých vozidel jezdí často bez 
nákladu nebo jen částečně naložených,
a zabírá tak zbytečně prostor na silnicích; 

3. je toho názoru, že dopravní toky bude 
možné optimalizovat a dopravní přetížení 
ve městech i mimo ně snížit díky 
informačním a komunikačním 
technologiím a navigačnímu družicovému 
systému Galileo; upozorňuje na to, že příliš 
velký počet těžkých vozidel jezdí často bez 
nákladu nebo jen částečně naložených,
a zabírá tak zbytečně prostor na silnicích,
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žádá členské státy, aby přijímaly politiky, 
které podpoří poptávku soukromých 
uživatelů po inovaci;

a že se zvyšuje počet osobních aut 
přepravujících pouze jednu osobu, což má 
za následek vyšší hustotu automobilové 
dopravy a výrazně větší spotřebu 
pohonných hmot; žádá členské státy, aby 
přijímaly politiky, které podpoří poptávku 
soukromých uživatelů po inovaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že dopravní toky bude 
možné optimalizovat a dopravní přetížení 
ve městech i mimo ně snížit díky 
informačním a komunikačním 
technologiím a navigačnímu družicovému 
systému Galileo; upozorňuje na to, že 
příliš velký počet těžkých vozidel jezdí 
často bez nákladu nebo jen částečně 
naložených, a zabírá tak zbytečně prostor 
na silnicích; žádá členské státy, aby 
přijímaly politiky, které podpoří poptávku 
soukromých uživatelů po inovaci;

3. je toho názoru, že dopravní toky bude 
možné optimalizovat a dopravní přetížení 
ve městech i mimo ně snížit díky 
informačním a komunikačním 
technologiím a navigačnímu družicovému 
systému Galileo; žádá členské státy, aby 
přijímaly politiky, které podpoří poptávku 
soukromých uživatelů po inovaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že v souvislosti se slibnými 
technologiemi musí být vytvořeny 
nezbytné rámcové podmínky a otevřené 
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normy, aniž by docházelo
k neopodstatněnému zvýhodnění jakékoli 
specifické technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že má-li se zlepšit 
bezpečnost všech účastníků silničního 
provozu, měl by urbanistický rozvoj lépe 
zohledňovat městskou a meziměstskou 
mobilitu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet);
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur a inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by optimalizoval využívání
a interoperabilitu různých druhů dopravy, 

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet);
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur s cílem umožnit využívání 
dopravy všemi skupinami občanů, 
zejména osobami se sníženou mobilitou,
a do inteligentních dopravních systémů,
k podpoře využívání veřejné dopravy a 
k zavedení interoperabilního cenového 
systému, v jehož rámci by existovaly 
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přispěl ke snižování spotřeby energie a ke 
zvýšení bezpečnosti;

multimodální jízdenky a který by 
optimalizoval využívání a interoperabilitu 
různých druhů dopravy, přispěl ke 
snižování spotřeby energie a ke zvýšení 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); 
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur a inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by optimalizoval využívání
a interoperabilitu různých druhů dopravy, 
přispěl ke snižování spotřeby energie a ke 
zvýšení bezpečnosti;

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); 
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur a inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by zavedením vyspělých technologií
optimalizoval využívání a interoperabilitu 
různých druhů dopravy, přispěl ke 
snižování spotřeby energie a ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu a celkové 
bezpečnosti vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); 
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur a inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by optimalizoval využívání
a interoperabilitu různých druhů dopravy, 
přispěl ke snižování spotřeby energie a ke 
zvýšení bezpečnosti;

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku intermodální informační systémy
a rozvoj inteligentních dopravních 
systémů; s potěšením vítá rozličné 
iniciativy vznikající na úrovni Společenství 
(k nimž patří SESAR, ERTMS, RIS
a SafeSeaNet); vyzývá členské státy ke 
zvýšení investic do infrastruktur a zejména 
intermodálních inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by optimalizoval využívání
a interoperabilitu různých druhů dopravy, 
přispěl ke snižování spotřeby energie a ke 
zvýšení bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podtrhuje význam, který mají pro 
logistiku informační systémy a rozvoj 
inteligentních dopravních systémů;
s potěšením vítá rozličné iniciativy 
vznikající na úrovni Společenství (k nimž 
patří SESAR, ERTMS, RIS a SafeSeaNet); 
vyzývá členské státy ke zvýšení investic do 
infrastruktur a inteligentních dopravních 
systémů, k podpoře využívání veřejné 
dopravy a k zavedení interoperabilního 
cenového systému, v jehož rámci by 
existovaly multimodální jízdenky a který 
by optimalizoval využívání
a interoperabilitu různých druhů dopravy, 
přispěl ke snižování spotřeby energie a ke 

4. podtrhuje význam, který pro logistiku 
mají intermodální informační systémy
a rozvoj inteligentních dopravních 
systémů; s potěšením vítá rozličné 
iniciativy vznikající na úrovni Společenství 
(k nimž patří SESAR, ERTMS, RIS
a SafeSeaNet); vyzývá členské státy ke 
zvýšení investic do infrastruktur
a intermodálních inteligentních 
dopravních systémů, k podpoře využívání 
veřejné dopravy a k zavedení 
interoperabilního cenového systému,
v jehož rámci by existovaly multimodální 
jízdenky a který by optimalizoval 
využívání a interoperabilitu různých druhů 
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zvýšení bezpečnosti; dopravy, přispěl ke snižování spotřeby 
energie a ke zvýšení bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na význam používání 
dopravních prostředků na elektrický 
pohon, které představují prostředek ke 
zlepšení celkové energetické účinnosti 
dopravy, ale také začleňují obnovitelné 
zdroje energie do elektroenergetického 
systému, a zvyšují tak jeho účinnost; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
jednoznačně zavázaly k provádění 
projektů, které prokáží, zda z technického
a energetického hlediska mají dopravní 
prostředky na elektrický pohon
v městském prostředí reálnou budoucnost,
a aby položily základ regulačním 
opatřením na podporu potřebných 
technologií, jako jsou například daňová 
opatření týkající se nákupu či používání 
takových vozidel, schválení typu
a dodavatelské sazby; 

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá pokrok v oblasti bezpečnosti 
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silničního provozu dosažený díky 
používání nových technologií
a radionavigačních systémů spolu
s přísnějšími normami v oblasti 
technického designu, které mají např. 
chránit chodce; poukazuje však na 
skutečnost, že cíl snížit do roku 2010 počet 
obětí dopravních nehod na polovinu, 
stanovený v bílé knize z roku 2001, dosud 
nebyl dosažen; 

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že rozvoj trvale udržitelné 
dopravy by měl zohledňovat potřeby osob 
se zdravotním postižením s cílem podpořit 
jejich mobilitu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby za účelem posílení 
trvale udržitelného odvětví dopravy 
produkujícího malé množství emisí CO2
vypracovala integrovanou politiku, která 
by myšlenkově propojila inteligentní 
dopravní systémy, podporu výzkumu, 
právní předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže, pravidla vnitřního trhu (týkající 



PE433.965v01-00 18/25 AM\803592CS.doc

CS

se např. kabotáže) a politiku v oblasti 
logistiky a spojila by tyto politické oblasti 
dohromady;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě žádá průmyslové organizace
a výzkumné instituce, aby rozšířily škálu 
evropských technologií na zvýšení 
bezpečnosti všech typů vozidel 
používaných k soukromým či veřejným
a obchodním účelům a na zvýšení jejich 
slučitelnosti se životním prostředím, které 
jsou schopny obstát v mezinárodní 
konkurenci, a aby tyto technologie dále 
rozvíjely;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. naléhavě žádá výrobce osobních 
automobilů a těžkých nákladních vozidel, 
aby k získávání základních informací
o vzájemném působení vozidla a vozovky a 
o povětrnostních podmínkách využívali 
dostupných technologií a aby ve větší míře 
využívali systému zabudovaného ve 
vozidle, který umožňuje promítání 
nejdůležitějších údajů (rychlost, navigace, 
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doba jízdy atd.) na čelní sklo, a povzbudili 
tak způsob jízdy, který je z hlediska 
životního prostředí trvale udržitelný; 
vyzývá členské státy, aby šířily nové 
informace a podporovaly osvětové 
kampaně zaměřené na účastníky silniční 
dopravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vybízí Komisi a členské státy, aby 
podněcovaly rozvoj výzkumu v oblastech
dopravy, bezpečnosti a udržitelné mobility, 
přijímaly opatření, která by podporovala 
využívání méně znečišťujících druhů 
dopravy, zdokonalovaly existující logistiku
a infrastrukturu, v krátkém horizontu 
dokončily projekty TEN-T, na které již 
byly poskytnuty finanční prostředky,
a vypracovaly integrované a soudržné 
plány budoucích dopravních sítí, které by 
přispívaly k plnění lisabonské agendy.

6. vybízí Komisi a členské státy, aby 
podněcovaly rozvoj výzkumu v odvětví 
dopravy zvýšením výdajů na výzkum
a vývoj v oblasti nových technologií, 
bezpečnosti a udržitelné mobility, přijímaly 
opatření, která by podporovala využívání 
méně znečišťujících druhů dopravy, 
zdokonalovaly existující logistiku
a infrastrukturu, v krátkém horizontu 
dokončily projekty TEN-T, na které již 
byly poskytnuty finanční prostředky,
a vypracovaly integrované a soudržné 
plány budoucích dopravních sítí, které by 
přispívaly k plnění lisabonské agendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. sdílí názor Komise, že dokončení 
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vnitřního trhu musí být provázeno 
liberalizací odvětví dopravy, zejména 
železniční dopravy; domnívá se, že
v odvětví dopravy, stejně jako v jiných 
odvětvích, by měla být spravedlivě 
vymáhána pravidla zajišťující skutečně 
volnou hospodářskou soutěž a měla by být 
uplatňována společná ustanovení, která 
umožní přístup na trh nebo alespoň zaručí 
vzájemnost; doufá, že Evropa bude
v souvislosti s dopravní a energetickou 
politikou a ve vztazích s nečlenskými 
zeměmi vystupovat jednotně;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vybízí Komisi, aby podpořila politická 
opatření, která v Evropě zvýší výrobu
a používání vozidel produkujících nulové 
emise, jako jsou elektromobily;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá ke zřízení společného 
evropského rezervačního systému s cílem 
zvýšit efektivitu jednotlivých druhů 
dopravy a zjednodušit a zlepšit jejich 
interoperabilitu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily trvale udržitelné přeshraniční 
projekty v oblasti dopravy prováděné 
společně se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, zejména
s Ukrajinou, neboť nedostatek řádně 
fungujících propojení mezi železničními, 
silničními a vnitrozemskými vodními 
sítěmi je významnou příčinou toho, že 
doprava je téměř výhradně závislá na 
těžkých nákladních vozidlech 
používajících regionální silniční 
komunikace;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly značné úsilí a urychleně 
standardizovaly inovace v oblasti dopravy,
a urychlily tak uvádění nových 
technologií na trh, např. v oblasti 
elektromobilů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v době, kdy se zásoby 
ropy zmenšují a emise skleníkových plynů 
je třeba výrazně snížit, musí odvětví 
dopravy přistoupit k radikálnímu 
technologickému přechodu na mj. 
elektromobily; žádá Komisi, aby zajistila 
vhodné rámcové podmínky pro vývoj 
elektromobilů, mj. opatřeními, jako je 
stálá podpora výzkumu a vývoje
a standardizačních postupů, podpora 
přísnějších emisních limitů pro vozidla
a zdanění automobilů vycházející
z množství emisí skleníkových plynů
a dále přezkum směrnice o označování 
vozidel a pokyny k osvědčeným postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že rozvoj udržitelné 
dopravy by měl být součástí strategie EU 
do roku 2020;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 39
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. poznamenává, že pokud jde
o provádění projektů TEN-T, bylo 
dosaženo značného pokroku; je toho 
názoru, že projekty TEN-T by měly
i nadále tvořit jádro dopravní politiky EU, 
zejména projekty, které jsou plánovány 
nebo prováděny v nejodlehlejších 
oblastech EU, kde chybí dopravní 
infrastruktura a propojení se zbytkem 
Evropy nezbytné pro přepravu osob
i zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lena Ek

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
úplné liberalizace odvětví železniční 
dopravy, aby se zlepšila jeho schopnost 
konkurovat jiným druhům dopravy, a to 
rozšířením nabídky poskytovatelů služeb, 
zlepšením kvality a služeb; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 41
Bernd Lange

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby se aktivněji 
podílela na zvládání strukturální změny
v odvětví dopravy tak, aby toto klíčové 
odvětví evropského průmyslu bylo i nadále
funkční a byla v něm zajištěna pracovní 
místa. Součástí této změny může být 
přeměna výrobců automobilů
v poskytovatele dopravních služeb, 
rozšíření dovedností a kvalifikací 
zaměstnanců, předvídání vývoje výrobku, 
odvětví nebo systému, zřízení 
celoevropského střediska pro sledování 
průmyslové změny v odvětví dopravy, 
vytvoření regionálních poradenských 
programů a poskytování podpory ze 
strukturálních fondů s cílem podpořit 
udržitelnou mobilitu osob a zboží a omezit 
na minimum případné narušení odvětví 
dopravy v důsledku strukturální změny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že nebylo dosaženo cíle, kterým bylo snížit 
do roku 2010 počet smrtelných nehod
v silniční dopravě na polovinu a který byl 
stanoven v bílé knize z roku 2001; vyzývá 
Komisi, aby předložila následnou 
strategii, která bude obsahovat jasně 
stanovená opatření pro účinnější boj proti 
nehodám v silniční dopravě;

Or. en
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