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Pozměňovací návrh 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost 
vztahu mezi politikou soudržnosti
a dopravní politikou pro dosažení širšího 
cíle udržitelného regionálního rozvoje;

1. vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii 
provádění udržitelné dopravní politiky
v EU založené na vztahu mezi politikou 
soudržnosti a dopravní politikou pro 
dosažení širšího cíle udržitelného 
regionálního rozvoje; domnívá se, že 
dopravní politiky by měly věnovat zvláštní 
pozornost rychlému dokončení prioritních 
projektů, jejich integraci do stávajících 
sítí a vzájemnému propojení infrastruktur, 
kde k tomu dosud nedošlo; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost vztahu 
mezi politikou soudržnosti a dopravní 
politikou pro dosažení širšího cíle 
udržitelného regionálního rozvoje;

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; souhlasí s tím, že evropský 
dopravní systém zdaleka ještě není
v mnoha ohledech udržitelný, např. pokud 
jde o vliv na změnu klimatu, spotřebu 
neobnovitelných zdrojů energie, emise 
jemných pevných částic, úmrtí na 
silnicích a narušování biologické 
rozmanitosti a krajiny; zdůrazňuje 
důležitost vztahu mezi politikou 
soudržnosti a dopravní politikou pro 
dosažení širšího cíle udržitelného 
regionálního rozvoje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost vztahu 
mezi politikou soudržnosti a dopravní 
politikou pro dosažení širšího cíle 
udržitelného regionálního rozvoje;

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost vztahu 
mezi politikou soudržnosti a dopravní 
politikou pro dosažení širšího cíle 
udržitelného regionálního rozvoje v celé 
EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost vztahu
mezi politikou soudržnosti a dopravní 
politikou pro dosažení širšího cíle 
udržitelného regionálního rozvoje;

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit 
strategii budoucí udržitelné dopravní 
politiky v EU; zdůrazňuje důležitost vztahu 
mezi politikou soudržnosti a dopravní 
politikou pro dosažení širšího cíle 
udržitelného regionálního rozvoje
a územní soudržnost; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že 
místní a regionální orgány se často 
nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto, 
aby se společně se zúčastněnými stranami 
na procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že by 
regiony a místní orgány již měly převzít 
odpovědnost v oblasti prevence a ve fázi 
územního plánování (bydlení/práce/volný 
čas) zajistit, aby byly vytvořeny 
smysluplné stavby, které budou už od 
začátku minimalizovat nebo alespoň 
snižovat počet vozidel (zejména 
automobilů); zdůrazňuje, že místní
a regionální orgány se často nedokážou 
vypořádat s problémy v dopravě bez 
spolupráce, a vyzývá proto, aby se 
společně se zúčastněnými stranami na 
procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že 
místní a regionální orgány se často 
nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto, 
aby se společně se zúčastněnými stranami 
na procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
udržitelného odvětví dopravy klíčový;
uznává potřebu územní organizace 
funkcí, která více zohledňuje stávající 
dopravní infrastrukturu, a je toho názoru, 
že by se především měly posílit politiky, 
které se snaží zabránit rozrůstání měst
a závislosti na motorových vozidlech;
zdůrazňuje, že místní a regionální orgány 
se často nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto, 
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aby se společně se zúčastněnými stranami 
na procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že 
místní a regionální orgány se často 
nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto, 
aby se společně se zúčastněnými stranami 
na procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

2. vyzývá Komisi, aby zaujala integrovaný 
přístup k plánování infrastruktury, 
financování projektů a rozvoji jako 
klíčového prvku pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy; zdůrazňuje, že se
zpravidla místní a regionální orgány často 
nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a proto je 
důležité, aby se orgány a zúčastněné 
strany na procesu vývoje a provádění 
politiky aktivně podílely;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že integrovaný přístup
k plánování infrastruktury, financování 
projektů a rozvoji může být pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že 
místní a regionální orgány se často 
nedokážou vypořádat s problémy

2. konstatuje, že integrovaný
a koordinovaný přistup k plánování 
infrastruktury, financování projektů
a rozvoji je pro rozvoj 
konkurenceschopného a udržitelného 
odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že 
místní a regionální orgány se často 
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v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto, 
aby se společně se zúčastněnými stranami 
na procesu vývoje a provádění politiky 
aktivně podílely;

nedokážou vypořádat s problémy
v dopravě bez spolupráce, a vyzývá proto 
členské státy, aby společně se 
zúčastněnými stranami na procesu vývoje
a provádění politiky aktivně 
spolupracovaly; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení vyváženého rozvoje a větší 
územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; domnívá se, že 
využívání inteligentních dopravních 
systémů přispívá k rozvoji dopravních 
infrastruktur, pokud jde o bezpečnost, 
udržitelnost a účinnost; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení vyváženého rozvoje a větší 
územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 3



PE438.466v01-00 8/24 AM\803673CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení vyváženého rozvoje a větší 
územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; domnívá se, že by sítě 
měly vycházet ze sociálně-ekonomické 
analýzy, která zohledňuje poptávku, 
dopravní tok a sociální a územní aspekty; 
doporučuje, aby dopravní projekty, které 
jsou spolufinancovány ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti, byly 
zaměřeny na dosažení vyváženého rozvoje
a větší územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení vyváženého rozvoje a větší 
územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

3. vyzývá Komisi, aby zohlednila úlohu, 
kterou politika soudržnosti sehrává
v rozvoji dopravní infrastruktury tím, že 
upřednostní sítě a ne jednotlivé samostatné 
projekty žádá, aby dopravní projekty, které 
jsou spolufinancovány ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti, byly 
zaměřeny na dosažení vyváženého rozvoje
a větší územní soudržnosti, a vyzývá
k lepší koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 12
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení cíle vyváženého rozvoje a větší 
územní soudržnosti a vyzývá k lepší 
koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika 
soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou 
upřednostněny sítě a ne jednotlivé 
samostatné projekty; doporučuje, aby 
dopravní projekty, které jsou 
spolufinancovány ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na 
dosažení prioritního cíle udržitelného
rozvoje a větší územní soudržnosti
a vyzývá k lepší koordinaci mezi fondy 
Společenství a vnitrostátními fondy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby co největší podíl 
finančních prostředků EU vyčleněných 
pro odvětví dopravy směřoval do stávající 
infrastruktury, intermodálních platforem, 
přístavů a železnic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podporuje rozvoj a posilování systémů 
místní veřejné dopravy nejen 
efektivnějším využíváním stávajících 
infrastruktur, ale i opatřeními pro řízení 
poptávky ( např. vyhrazené jízdní pruhy, 
tarifní systémy EcoPass a zóny
s omezenou dopravou). V této souvislosti 
považuje za důležité investovat do 
technologických inovací a inovativních 
řešení na podporu systémů dopravy
s nízkými emisemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska;

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; žádá, aby do budoucí 
dopravní politiky byly zahrnuty
i přeshraniční hlediska;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
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meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska;

meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska; dále vyzývá Komisi
k důslednému využívání Evropských 
koordinátorů zejména v zájmu plánování
a výstavby přeshraničních úseků 
prioritních projektů sítě TEN-T; je totiž 
toho názoru, že náklady investované do 
jejich činnosti se mnohonásobně vrátí
v podobě úspor z efektivnějšího
a rychlejšího dokončení projektů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska;

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska; doporučuje 
vytvoření prioritních os TEN-T, například 
osy 18 (Rýn/Máza – Mohan – Dunaj), aby 
se usnadnil rozvoj regionálních 
dopravních infrastruktur v jihovýchodní 
Evropě v souladu s cíly a opatřeními 
strategie EU pro podunajskou oblast;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska;

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska; zdůrazňuje, že je 
třeba najít jednodušší, transparentnější
a efektivnější způsob, jak využít finanční 
prostředky fondu INTERREG na podporu 
meziregionální spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska;

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu 
meziregionální, přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce při řešení problémů, jimž 
odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby 
budoucí dopravní politika brala zřetel na 
přeshraniční hlediska; zároveň zdůrazňuje 
velký význam dopravy pro rozvoj 
makroregionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
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progresivní tendence k urbanizaci; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější;

progresivní tendence k urbanizaci; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby, aby se 
zabránilo rozrůstání měst a s ním 
spojenému plýtvání energií; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější; zdůrazňuje, že ve městech
s více než 100 000 obyvateli by plány pro 
udržitelnou městskou dopravu měly být 
spojeny např. se  spolufinancováním 
dopravních projektů, cíli EU pro 
snižování emisí skleníkových plynů
a spotřeby uhlovodíků a s právními 
předpisy EU v oblasti ochrany životního 
prostředí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
progresivní tendence k urbanizaci;
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější;

5. vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí, že
v Evropě existuje progresivní tendence
k urbanizaci; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zajistit pro občany ve všech městských 
oblastech kvalitní a dostupné dopravní 
služby v zájmu vyváženého rozvoje ve 
všech členských státech; vyzdvihuje úlohu 
EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější a homogennější na celém 
území EU;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 22
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
progresivní tendence k urbanizaci; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější;

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
progresivní tendence k urbanizaci; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější; zdůrazňuje v této souvislosti 
význam akčního plánu pro městskou 
mobilitu přijatého 30. září 2009
a očekává, že opatření, která v něm byla 
navržena, budou rychle zavedena;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
progresivní tendence k urbanizaci;
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější;

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje 
progresivní tendence k urbanizaci;
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pro 
občany v městských oblastech kvalitní
a dostupné dopravní služby; vyzdvihuje 
úlohu EU při podpoře spolupráce mezi 
městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších 
postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější; vyzývá místní orgány, aby 
podporovaly co nejekologičtější formu 
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veřejné dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu odpovídajícího 
výzkumu v oblasti dopravních inovací
s cílem mj. snížit spotřebu energie a emise 
uhlíku a zvýšit používání obnovitelných 
energií;  

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na to, že se EU zavázala 
snížit do roku 2020 emise skleníkových 
plynů o nejméně 20 %, což bude 
vyžadovat velké investice do silniční
a letecké dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Seán Kelly

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

5a. uvědomuje si, že v udržitelné skladbě 
druhů dopravy je nejdůležitější efektivní 
silniční doprava; vyzývá proto Komisi
a orgány členských států, aby usnadnily 
dokončení liberalizace kabotážní dopravy, 
aby se snížil nadměrný počet jízd 
naprázdno;  

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje mimořádný význam 
silniční dopravy a zlepšování stavu silnic 
pro propojenost a konkurenceschopnost 
regionálních podniků; zdůrazňuje 
zejména význam silničního spojení pro 
hospodářský rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů; vyzývá
k dokonalejšímu a udržitelnějšímu 
propojení silničních a železničních sítí 
pomocí většího počtu překladišť;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam alternativních 
paliv (například zemního plynu, 
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biometanu) pro dosažení udržitelné 
mobility v širokém měřítku; podporuje 
rozvoj potřebné infrastruktury pro 
dodávku těchto paliv a geograficky 
harmonizované rozmístění míst pro 
doplnění paliva s cílem rozvíjet rovněž 
průmyslové dodávky;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést 
nezamýšlený důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

6. uvádí, že liberalizace železnice je nutná 
pro zvýšení její efektivity, zlepšení její 
konkurenční pozice vůči silniční dopravě
a posílení jejího podílu v dálkové nákladní
a hromadné osobní dopravě, a to
v souladu s cílem snížit emise 
skleníkových plynů v odvětví dopravy jako 
celku; liberalizace je také nutná pro 
zvýšení rentability železniční dopravy
a její finanční dostupnosti pro 
objednatele, často orgány regionální 
samosprávy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
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regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést 
nezamýšlený důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

regionálního rozvoje; upozorňuje, že 
liberalizace nesmí ovlivnit 
konkurenceschopnost železniční dopravy
vzhledem k silniční dopravě a že je nutné 
věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést nezamýšlený 
důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést nezamýšlený 
důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony zlepšily své železniční 
spojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 

6. uvádí, že i když liberalizace železnice 
souvisí s úkolem snížit emise skleníkových 
plynů v odvětví dopravy jako celku a 
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regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést 
nezamýšlený důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

s podporou regionálního rozvoje; nesmí 
přinést nezamýšlený důsledek v podobě 
snížení konkurenceschopnosti železniční 
dopravy vzhledem k silniční dopravě; 
domnívá se proto, že musí být věnována 
výjimečná pozornost tomu, aby okrajové 
regiony nepřišly o železniční spojení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést nezamýšlený 
důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení;

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí
s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou 
regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést nezamýšlený 
důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy 
vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby 
okrajové regiony nepřišly o železniční 
spojení; zdůrazňuje také potřebu větší 
ochrany spotřebitelů v železniční dopravě, 
zejména pokud jde o poskytování 
dostatečných informací pro spotřebitele
o právních prostředcích na ochranu jejich 
práv a náhradu škody v případě 
významného zpoždění při cestách vlakem;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost lodní přepravy na 
krátké vzdálenosti jako udržitelného 
druhu přepravy, který může rovněž zlepšit 
propojenost a rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů;

7. zdůrazňuje důležitost lodní přepravy na 
krátké vzdálenosti geograficky 
vyváženějším využíváním mořských 
přístavů, které pomůže zajistit radikální 
snížení silniční dopravy, zejména
v citlivých horských oblastech, které jsou 
vážně ohroženy nebo již postiženy 
škodami na životním prostředí, např. 
Alpy, a současně zlepšit propojenost
a rozvoj okrajových a nejodlehlejších 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost lodní přepravy na 
krátké vzdálenosti jako udržitelného druhu 
přepravy, který může rovněž zlepšit 
propojenost a rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů;

7. obecně zdůrazňuje klíčovou úlohu 
multimodální dopravy, zejména lodní 
dopravy, jako ekologického a udržitelného 
způsobu dopravy; zdůrazňuje zejména
důležitost lodní přepravy na krátké
vzdálenosti jako udržitelného druhu 
přepravy, který může rovněž zlepšit 
propojenost a rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje důležitost lodní přepravy na 
krátké vzdálenosti jako udržitelného druhu 
přepravy, který může rovněž zlepšit 
propojenost a rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů;

7. zdůrazňuje důležitost námořní přepravy 
na krátké vzdálenosti a dopravy na řekách
a jezerech jako udržitelného druhu 
přepravy, který může rovněž zlepšit 
propojenost a rozvoj okrajových
a nejodlehlejších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba pohlížet na 
projekty týkající se lodní přepravy na 
krátké i dlouhé vzdálenosti v širším 
kontextu, který zahrnuje i země
v bezprostřední geografické blízkosti 
Evropy; zdůrazňuje, že to bude vyžadovat 
větší synergii mezi regionální politikou, 
rozvojovou politikou a dopravní politikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. podporuje vypracování a zavedení 
metody řízení udržitelné mobility založené 
na podpoře a rozvoji systému 
decentralizované spotřeby a produkce, 
který zamezí zbytečné a neefektivní 
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přepravě zboží;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává, že regionální letiště mají pro 
rozvoj okrajových a nejodlehlejších 
regionů klíčový význam, protože zvyšují 
jejich propojenost s dopravními uzly;
považuje za obzvláště prospěšné využít,
tam kde je to možné, intermodální řešení; 
domnívá se, že (vysokorychlostní)
železniční spojení mezi letišti nabízejí 
ideální možnost jak udržitelně propojit 
různé druhy dopravy.

8. považuje za obzvláště potřebné zajistit 
udržitelné druhy dopravy využitím 
intermodálních řešení; domnívá se, že 
železniční a intermodální spojení mezi 
platformami nabízejí ideální možnost jak 
udržitelně propojit různé druhy dopravy, 
zejména v okrajových a nejodlehlejších 
regionech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává, že regionální letiště mají pro 
rozvoj okrajových a nejodlehlejších 
regionů klíčový význam, protože zvyšují 
jejich propojenost s dopravními uzly; 
považuje za obzvláště prospěšné využít, 
tam kde je to možné, intermodální řešení; 
domnívá se, že (vysokorychlostní) 
železniční spojení mezi letišti nabízejí 
ideální možnost jak udržitelně propojit 
různé druhy dopravy.

8. uznává, že regionální letiště mají pro 
rozvoj okrajových a nejodlehlejších 
regionů klíčový význam, protože zvyšují 
jejich propojenost s dopravními uzly; 
považuje za obzvláště prospěšné využít, 
tam kde je to možné, intermodální řešení
a nalézt inovativní finanční řešení
k usnadnění modernizace těchto letišť;
domnívá se, že (vysokorychlostní) 
železniční spojení mezi letišti nabízejí 
ideální možnost jak udržitelně propojit 
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různé druhy dopravy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby v zájmu zlepšení 
celkové dopravní konektivity regionů, 
která je předpokladem pro jejich rozvoj, 
nadále důsledně vycházela z principu "co-
modality" definovaného ve Sdělení
"Přezkum Bílé knihy Evropské komise
o dopravě z roku 2001 v polovině období"; 
neboť je toho názoru, že existuje jen 
jedna doprava, respektive jedna poptávka 
po dopravních službách, a úkolem 
veřejných politik je vytvořit pro jednotlivé 
módy rovné podmínky tak, aby mohly do 
celého systému přispět svými silnými 
stránkami, zatímco jednostranné 
zvýhodňování jednoho dopravního módu 
před druhým přináší nerovnosti
a neefektivitu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
uskutečnily konzultace a diskuse
o konkrétních problémech dopravy, které 
musí řešit oblasti souostroví. 
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