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Pozměňovací návrh 1
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti;

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření udržitelnějšího a účinnějšího 
dopravního odvětví, které napomůže 
dosahování jejího cíle v oblasti snižování 
emisí, omezování energetické závislosti a 
úplné integraci regionů EU tak, aby byly 
konkurenceschopné ve světovém 
hospodářství; je přesvědčen, že to rovněž 
podnítí hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti;

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího a 
konkurenceschopného dopravního 
odvětví, které napomůže dosahování jejího 
cíle v oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Britta Thomsen
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Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti;

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti na velmi 
nestabilních a nedemokratických 
režimech;

Or. da

Pozměňovací návrh 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí a omezování 
energetické závislosti;

1. uznává, že EU musí pokročit ve 
vytváření účinnějšího dopravního odvětví, 
které napomůže dosahování jejího cíle v 
oblasti snižování emisí, omezování 
energetické závislosti a
konkurenceschopnosti a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že Evropská unie 
podnikla řadu iniciativ na podporu 
konkurenceschopnosti a účinnosti 
evropského odvětví dopravy, k nimž patří 
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euroznámka, zavádění inteligentních 
dopravních systémů, palivová účinnost 
vozidel a označování pneumatik;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. poukazuje na to, že odvětví dopravy 
má na svědomí více než jednu čtvrtinu 
celkových emisí CO2 v EU, že emise 
tohoto odvětví stále rostou, a má-li se 
tento trend změnit, odvětví dopravy musí 
přejít na nové zelené technologie;

Or. da

Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že v odvětví dopravy je 
třeba napravit nedostatečnou 
infrastrukturu na podporu energetické 
účinnosti a posílit závazky odvětví k přijetí 
opatření v této oblasti, jelikož ušetřená 
energie je stále nejlevnější, nejvíce 
konkurenceschopnou, nejčistší a 
nejbezpečnější formou energie; 

Or. lt
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Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. je si vědom toho, že odvětví dopravy 
významně prospělo průmyslové politice, 
konkurenceschopnosti a obchodní bilanci 
EU; poznamenává, že v roce 2009 vývoz 
strojů a zařízení v odvětví dopravy dosáhl 
454,7 miliard EUR, což představuje 
41,5 % veškerého vývozu mimo EU-27; 
dále konstatuje, že co se týče odvětví 
dopravy, v roce 2009 EU zaznamenala 
největší obchodní přebytky v oblasti strojů 
a zařízení (112,6 miliard EUR) a 
dopravních služeb (21,5 miliard EUR);

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

vypouští se

Or. da
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Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; vyzývá k vytvoření 
nového finančního nástroje podle 
finančního rámce na období 2014–2020, 
aby bylo možné spolufinancovat plány 
městské mobility; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého a diverzifikovaného 
politického přístupu, který hospodářským 
subjektům nabízí vhodné pobídky a 
zapojuje různé zúčastněné strany, včetně 
místních a regionálních orgánů, 
projektantů infrastruktury, dopravních 
podniků a široké veřejnosti; upozorňuje 
na skutečnost, že je nezbytné, aby rychlý 
technický pokrok v oblasti technologie 
vozidel byl spojen s dodržováním mezních 
hodnot emisí hluku a znečišťování 
ovzduší;

Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie a 
snížení emisí v dopravě nesmí vést k 
omezení mobility, že požadavky na snížení 
emisí je třeba vyhodnotit s ohledem na 
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konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

jejich dopady na konkurenceschopnost a že 
nové cíle lze stanovit pouze panuje-li mezi 
všemi zúčastněnými stranami široká 
shoda a je-li možné cílů dosáhnout 
využitím již známého technického 
pokroku; je přesvědčen, že odvětví 
dopravy účinně využívajícího zdroje lze 
dosáhnout prostřednictvím vyváženého 
politického přístupu, který hospodářským 
subjektům nabízí vhodné pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a že 
požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí omezit mobilitu a že normy 
pro účinnost paliva podpoří 
konkurenceschopnost a inovaci EU a 
rovněž podnikům a spotřebitelům 
přinesou značné úspory na základě 
analýzy nákladů životního cyklu; je 
přesvědčen, že odvětví dopravy účinně 
využívajícího zdroje lze dosáhnout 
prostřednictvím vyváženého politického 
přístupu, který hospodářským subjektům 
nabízí vhodné pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Claude Turmes
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odstavec 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

2. zdůrazňuje, že požadavky na snížení 
emisí je třeba vyhodnotit s ohledem na 
jejich dopady na konkurenceschopnost
jednotlivých druhů dopravy; je 
přesvědčen, že odvětví dopravy účinně 
využívajícího zdroje lze dosáhnout 
prostřednictvím vyváženého politického 
přístupu, který hospodářským subjektům 
nabízí vhodné pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost; je přesvědčen, že 
odvětví dopravy účinně využívajícího 
zdroje lze dosáhnout prostřednictvím 
vyváženého politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

2. zdůrazňuje, že politiky úspor energie v 
dopravě nesmí vést k omezení mobility a 
že požadavky na snížení emisí je třeba 
vyhodnotit s ohledem na jejich dopady na 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; je přesvědčen, že odvětví 
dopravy účinně využívajícího zdroje lze 
dosáhnout prostřednictvím vyváženého a 
integrovaného politického přístupu, který 
hospodářským subjektům nabízí vhodné 
pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Krišjānis Kariņš

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

2 a. zdůrazňuje, že velký potenciál odvětví 
dopravy spočívá v energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojích energie; 
zdůrazňuje, že cílů odvětví dopravy v 
oblasti energetiky a klimatu bude možné 
dosáhnout využíváním různých zdrojů 
energie a stávajících možností, jak energii 
uspořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. poznamenává, že řada inovací 
v technologiích souvisejících s účinností 
paliva je již v plné míře k dispozici na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. zdůrazňuje, že pro splnění cílů 
strategie EU 2020 je důležité podporovat 
elektromobilitu; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby neprodleně přijaly 
společné interoperabilní normy a v celé 
EU zavedly dobíjecí infrastruktury;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 
omezují potřebu cestovat;

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) a inteligentních 
dopravních systémů a služeb při snižování 
emisí způsobených cestováním a 
přepravou; zastává názor, že je nezbytné 
zesílit závazky odvětví dopravy v oblasti 
technologií a podpořit účinnější 
organizaci dopravních služeb; zdůrazňuje, 
že je třeba podporovat inovativní řešení, 
jako je např. optimalizované plánování 
trasy, intermodalita či komunikace mezi 
vozidly a infrastrukturou; připomíná, že 
ICT také omezují potřebu cestovat;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou, 
především v souvislosti s tím, že 
v budoucnu budou elektrifikované 
dopravní systémy klíčovou součástí 
energetického systému; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat inovativní řešení, jako je 
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omezují potřebu cestovat; např. optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 
omezují potřebu cestovat;

Or. da

Pozměňovací návrh 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 
omezují potřebu cestovat;

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 
omezují potřebu osob i podniků cestovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) při snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
intermodalita či komunikace mezi vozidly 

3. zdůrazňuje značný potenciál 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „ICT“) a inteligentních 
dopravních systémů pro snižování emisí 
způsobených cestováním a přepravou; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovativní řešení, jako je např. 
optimalizované plánování trasy, 
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a infrastrukturou; připomíná, že ICT také 
omezují potřebu cestovat;

intermodalita či komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou; připomíná, že ICT, 
zejména videokonference, také omezují 
potřebu cestovat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odstavec 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že je třeba nacházet 
kombinovaná dopravní řešení a že žádný 
způsob dopravy sám o sobě nemůže 
vyhovět všem potřebám, jelikož zcela 
jednoznačně vyvstává potřeba důvtipněji 
propojit silniční, železniční, letadlovou a 
námořní dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. domnívá se, že využívání 
informačních a komunikačních 
technologií v odvětví silniční dopravy a 
jeho rozhraních s jinými druhy dopravy 
významně přispěje ke snížení vlivu silniční 
dopravy na životní prostředí, zlepšení 
účinnosti (včetně energetické účinnosti) a 
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
(včetně přepravy nebezpečného nákladu), 
veřejné bezpečnosti a mobility osob a věcí 
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a zároveň zajistí řádné fungování 
vnitřního trhu, vyšší úroveň 
konkurenceschopnosti a lepší 
zaměstnanost; chceme-li docílit 
koordinovaného a účinného využití 
inteligentních dopravních systémů v celé 
Unii, je třeba u každého případu zvlášť 
zavést řadu předpisů, včetně norem; ty 
bude nutné dodržovat v souvislosti s 
následujícími prioritními činnostmi a 
oblastmi: zajištění informačních služeb 
EU o možnostech multimodální dopravy; 
poskytování dopravních informačních 
služeb v reálném čase v celé Unii; údaje 
a postupy pro případné bezplatné 
poskytování standardních minimálních 
informací o dopravě v souvislosti s 
bezpečností silničního provozu; 
harmonizovaná dostupnost služby eCall, 
která má fungovat v celé Unii; 
poskytování informačních služeb ohledně 
bezpečných parkovacích míst pro
nákladní a užitková vozidla; a zajištění 
rezervačních služeb pro bezpečná 
parkovací místa pro tento typ vozidel; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Odstavec 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že je zcela nezbytné 
politiku v oblasti standardizace 
informačních a komunikačních 
technologií přizpůsobit vývoji na trhu, 
který vyžaduje interoperabilitu, což 
přispěje k urychlení práce na technických 
normách pro elektrické automobily, 
inteligentní sítě a inteligentní měřicí 
přístroje, a to tak, aby byla dokončena do 
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roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odstavec 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. připomíná své stanovisko, že je 
potřeba ve větší míře využívat modulární 
silniční vlaky; že ty představují udržitelné 
řešení, které přispívá k vyšší míře 
energetické účinnosti odvětví silniční 
dopravy; dále uznává, že rozdílná
pravidla, jimž modulární silniční vlaky 
čelí při přejezdu hranic mezi zeměmi, 
znesnadňují rozsáhlejší využívání tohoto 
druhu silniční dopravy; vyzývá Komisi, 
aby prošetřila, které rozdíly v pravidlech je 
možné jednoduše překonat a jak lze 
zajistit vyšší míru přeshraniční přepravy 
modulárními silničními vlaky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. co se týče aplikací a služeb 
inteligentních dopravních systémů, které 
potřebují přesné a spolehlivé údaje a 
informace o umístění, domnívá se, že je 
nutné, aby infrastruktury využívaly 
satelitní a jiné pokročilé technologie a 
splnily tak vysoké požadavky na přesnost; 
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pro aplikaci inteligentních dopravních 
systémů lze využít špičkové technologie, 
jako jsou identifikace na základě rádiové 
frekvence (RFID) nebo programy 
družicové navigace EGNOS a Galileo, 
především pokud jde o zjištění polohy a 
sledování přepravovaného zboží, 
intermodální dopravu nevyjímaje;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující zvýšit 
účinnost dopravy, a vítá strategický přístup 
Komise v tomto ohledu; je přesvědčen, že 
je třeba nalézt účinnější metody 
komercializace výsledků výzkumu;

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující zvýšit 
účinnost dopravy, a vítá strategický přístup 
Komise v tomto ohledu; poukazuje na to, 
že je třeba vytvořit podprogram pro 
mobilitu s cílem zvýšit účinnost dopravy,
např. podporou integrovaných, 
inteligentních a interoperabilních 
systémů, které zahrnují veškeré druhy 
dopravy, jako jsou programy Galileo, 
SESAR, ERTMS atd.; mimo to je 
přesvědčen, že je třeba nalézt účinnější 
metody komercializace výsledků výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující zvýšit 
účinnost dopravy, a vítá strategický přístup 
Komise v tomto ohledu; je přesvědčen, že
je třeba nalézt účinnější metody 
komercializace výsledků výzkumu;

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující zvýšit 
účinnost dopravy, a vítá strategický přístup 
Komise v tomto ohledu; je přesvědčen, že 
je třeba nalézt účinnější metody 
komercializace výsledků výzkumu a 
hlouběji prozkoumat, jak rozšířit 
využívání rostoucího množství energie z 
obnovitelných zdrojů a propojit jej 
s řešením důvtipnějšího energetického 
systému, jehož ústřední součástí budou 
elektrifikované dopravní systémy; 

Or. da

Pozměňovací návrh 29
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující zvýšit 
účinnost dopravy, a vítá strategický přístup 
Komise v tomto ohledu; je přesvědčen, že 
je třeba nalézt účinnější metody 
komercializace výsledků výzkumu;

4. upozorňuje, že evropský výzkum může 
přinést nová řešení umožňující snížit emise 
CO2 a zvýšit účinnost v odvětví dopravy, a 
vítá strategický přístup Komise v tomto 
ohledu; je přesvědčen, že je třeba nalézt 
účinnější metody komercializace výsledků 
výzkumu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá Komisi, aby u všech 
dopravních prostředků podporovala 
nákladově efektivní rozvoj a využívání 
inovativních zařízení, která zlepší 
energetickou účinnost (např. spoilery 
u nákladních automobilů a jiná vylepšení 
aerodynamiky či funkčnosti);

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Claude Turmes
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá Komisi, Radu, místní orgány a 
průmysl, aby debatu o „elektromobilitě“ 
zasadily do dobře vyváženého kontextu a 
zařadily do ní příležitosti, které přináší 
vzkvétající trh s elektrickými koly, a 
dlouholeté zkušenosti s hromadnou 
dopravou elektrifikovanými tramvajemi a 
vlaky;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. připomíná, že diverzifikace paliv a 
zvyšování energetické bezpečnosti 
představují dvě hlavní výzvy evropského 
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odvětví dopravy, k jejichž řešení by mohla 
významně přispět domácí výroba 
elektrické energie z různých zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje význam programu SESAR 
(výzkum uspořádání letového provozu v 
rámci jednotného evropského nebe) pro 
vytvoření „jednotného evropského nebe“ 
a vyzývá k certifikaci systému EGNOS, 
jelikož to představuje klíčový prvek z 
hlediska využití v oblasti civilního letectví;   

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Claude Turmes
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odstavec 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. zdůrazňuje, že by si Evropská unie 
měla udržet silnou pozici na světovém 
trhu v oblasti udržitelné dopravy a 
výrobků mobility, jako jsou systémy 
železniční signalizace a infrastruktury a 
softwarové programy pro řízení mobility; 
trvá tedy na tom, že zvýší své úsilí v oblasti 
výzkumu a rozvoje udržitelné pozemní 
dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Claude Turmes
jménem skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro posílení úlohy 
udržitelných biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; konstatuje nicméně, že 
jakékoli zvýšení podílu biopaliv je třeba 
dobře připravit, propagovat a uplatnit a že 
všechny relevantní zúčastněné strany 
musí být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

5. připomíná, že Směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie nepočítá s 
nepřímými změnami ve využívání půdy, a 
že z nich plynoucí emise tudíž ještě nejsou 
zahrnuty do výpočtů analýzy životního 
cyklu paliv v souvislosti s emisemi 
skleníkových plynů; zdůrazňuje, že je 
třeba upustit od posilování úlohy biopaliv 
ve skladbě zdrojů energie v EU, dokud 
nedojde k aktualizaci kritérií udržitelnosti, 
především co se týče činitelů nepřímých 
změn ve využití půdy se specifickým 
dopadem na suroviny; mimo to trvá na 
tom, že má-li být zaručeno dodržování 
těchto kritérií, je nutné na místě 
uplatňovat přísnou kontrolu a tato kritéria 
prosazovat; konstatuje nicméně, že veřejné 
orgány musí vysvětlit dopady jakékoli 
změny ve skladbě paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro posílení úlohy
udržitelných biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; konstatuje nicméně, že 
jakékoli zvýšení podílu biopaliv je třeba 
dobře připravit, propagovat a uplatnit a že 

5. vyslovuje se pro skutečně udržitelné
postavení biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; vyzývá Komisi, aby 
neprodleně předložila legislativní návrh 
řešení nepřímých změn ve využívání půdy; 
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všechny relevantní zúčastněné strany musí 
být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

zdůrazňuje, že přechod výroby na 
biopaliva druhé generace přinese 
průmyslu EU ekologické a ekonomické 
výhody; konstatuje nicméně, že jakékoli 
zvýšení podílu biopaliv je třeba dobře 
připravit, propagovat a uplatnit a že 
všechny relevantní zúčastněné strany musí 
být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva,
a to i co se týče prokazatelného snížení 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro posílení úlohy 
udržitelných biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; konstatuje nicméně, že 
jakékoli zvýšení podílu biopaliv je třeba 
dobře připravit, propagovat a uplatnit a že 
všechny relevantní zúčastněné strany musí 
být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

5. vyslovuje se pro posílení úlohy 
udržitelných biopaliv, zejména biopaliv 
druhé generace, ve skladbě zdrojů energie 
v EU; konstatuje nicméně, že jakékoli 
zvýšení podílu biopaliv je třeba dobře 
připravit, propagovat a uplatnit a že 
všechny relevantní zúčastněné strany musí 
být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Odstavec 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro posílení úlohy 
udržitelných biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; konstatuje nicméně, že 
jakékoli zvýšení podílu biopaliv je třeba 
dobře připravit, propagovat a uplatnit a že 
všechny relevantní zúčastněné strany musí 
být připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

5. vyslovuje se pro posílení úlohy 
udržitelných biopaliv ve skladbě zdrojů 
energie v EU; konstatuje nicméně, že 
jakékoli zvýšení podílu biopaliv je třeba 
dobře připravit, harmonizovat v rámci EU, 
propagovat a uplatnit a že všechny 
relevantní zúčastněné strany musí být 
připraveny začít nabízet palivo o 
požadované skladbě v okamžiku jeho 
zavedení a veřejné orgány musí vysvětlit 
dopady jakékoli změny ve skladbě paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. domnívá se, že k zabezpečení dodávek 
energie je nutná diverzifikace 
energetických zdrojů, a v tomto ohledu 
zastává názor, že veškeré nové daňové 
pobídky je třeba zvážit z hlediska 
udržitelné a konkurenceschopné skladby 
paliva využívaného v dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. uznává, že elektrifikace v odvětví 
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dopravy spolu se zvýšením podílu 
obnovitelných zdrojů energie 
v energetickém odvětví je jedním z 
klíčových nástrojů snižování emisí 
skleníkových plynů; uvádí, že elektrifikace 
by se měla především zaměřit na 
usnadnění přepravy elektrickými 
automobily, ale že biopaliva by měla být 
využívána v těžké nákladní dopravě a 
postupem času v dopravě letecké; 
konstatuje, že velký potenciál elektrických 
automobilů lze využít, pouze budou-li 
přijata nezbytná právní a legislativní 
opatření a budou-li odstraněny současné 
překážky;

Or. da

Pozměňovací návrh 41
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že má-li být dosaženo 
úplné interoperability železničního 
systému v Evropě, je nutné snížit 
administrativní zátěž; především je nutné 
v celé EU zajistit větší efektivitu a 
standardizaci udělování povolení pro 
kolejová vozidla; 

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. domnívá se, že je třeba podporovat 
podniky v zavádění konkurenčních cen 
tak, aby zajistily, že cenový rozdíl mezi 
neznečišťujícími, energeticky účinnými 
vozidly a tradičními vozidly nebude v 
neprospěch zelených vozidel; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. zdůrazňuje, že elektrické automobily 
mají jako dopravní prostředek obrovský 
potenciál, zejména v městských oblastech, 
žádá Komisi a členské státy, aby 
zintenzívnily práci na vyvíjení společných 
evropských standardů pro dobíjení, a 
zdůrazňuje, že rozvoj inteligentních sítí 
má pro úspěch elektrických automobilů 
zásadní význam;

Or. da

Pozměňovací návrh 44
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Odstavec 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. uznává, že evropský železniční 
průmysl je na trhu EU stále více ohrožen 
konkurencí ze strany dodavatelů ze třetích 
zemí; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
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evropským dodavatelům, kteří se 
v současné době chtějí ucházet o veřejné 
zakázky v zemích mimo EU, v tom brání 
značné překážky;  

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. upozorňuje na úlohu, kterou hrají 
elektrické automobily v rozvoji 
energeticky účinné dopravy, a 
doporučuje, aby členské státy přijaly 
kroky k provedení směrnice 2009/33/ES o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel, a to v souvislosti s 
hromadnou dopravou;

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. poukazuje na to, že je nutné na 
evropské úrovni vytvořit ještě silnější 
rámec pro dekarbonizaci odvětví dopravy;

Or. da

Pozměňovací návrh 47
Britta Thomsen
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Návrh stanoviska
Odstavec 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 d. žádá, aby bylo odvětví dopravy 
zařazeno do systému povinných úspor 
energie pro energetická zařízení, jak to 
nedávno navrhla Komise ve směrnici o 
energetické účinnosti;

Or. da

Pozměňovací návrh 48
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odstavec 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 e. poukazuje na to, že elektrické 
automobily mohou přispět k zelenému 
růstu a zaměstnanosti, vyšší sociálně-
ekonomické návratnosti plánovaného 
rozšíření obnovitelných zdrojů energie na 
evropské úrovni, zabezpečení dodávek a 
ke snížení hluku a lokálního znečištění 
ovzduší v městských oblastech; 

Or. da


