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Pozměňovací návrh 1
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by 
neměl přispívat ke zvýšení provozu, ale
měl by podporovat vyvážený regionální 
rozvoj a územní soudržnost a naplňovat 
cíle spočívající v ochraně biologické 
rozmanitosti a v boji proti změně klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. je přesvědčen, že odvětví dopravy 
a zejména dopravních infrastruktur 
ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj 
zemí, a vyzývá vlády všech zemí, aby do 
tohoto odvětví investovaly;

konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
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infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. je přesvědčen, že odvětví dopravy 
a zejména dopravních infrastruktur 
ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj 
zemí, a vyzývá vlády všech zemí, aby do 
tohoto odvětví investovaly; konstatuje, že 
se bude třeba vypořádat s velkými rozdíly, 
které existují v dopravní infrastruktuře 
a zeměpisné přístupnosti jak mezi 
východní a západní částí EU, tak mezi 
centrálními a okrajovými regiony; domnívá 
se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. konstatuje, že se bude třeba postupně 
vypořádat s velkými rozdíly, které existují 
v dopravní infrastruktuře a zeměpisné 
přístupnosti jak mezi východní a západní 
částí EU, tak mezi centrálními 
a okrajovými regiony, s cílem vytvořit na 
celém území Evropské unie vhodné 
dopravní infrastruktury; domnívá se, že 
dopravní systém EU by měl podporovat 
vyvážený regionální rozvoj a územní 
soudržnost vedoucí k vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními, okrajovými 
a nejvzdálenějšími regiony; domnívá se, že 
dopravní systém EU by měl podporovat 
vyvážený regionální rozvoj a územní 
soudržnost vedoucí k vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru; připomíná, že nástroje dopravní 
politiky zaměřené na posílení kapacity 
regionálních letišť a rozvoj námořního 
spojení uvnitř Evropy i mimo ni mají 
význam pro snížení nedostupnosti 
nejvzdálenějších regionů a pro jejich 
konkurenční postavení, ať již ve smyslu 
přístupu k vnitřnímu trhu se sousedními 
zeměmi nebo ve vztahu k vnitřním 
oblastem těchto regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru;

1. konstatuje, že se bude třeba vypořádat 
s velkými rozdíly, které existují v dopravní 
infrastruktuře a zeměpisné přístupnosti jak 
mezi východní a západní částí EU, tak 
mezi centrálními a okrajovými regiony; 
domnívá se, že dopravní systém EU by měl 
podporovat vyvážený regionální rozvoj 
a územní soudržnost vedoucí k vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru; zdůrazňuje, že zlepšení 
dostupnosti a zvýšení dotací do 
infrastruktur přispějí k posílení 
konkurenceschopnosti regionů a tím i ke 



AM\877570CS.doc 7/21 PE472.262v01-00

CS

zvýšení konkurenceschopnosti celé 
Evropské unie na vnějším trhu; domnívá 
se, že prohloubení spolupráce v odvětví 
dopravy bude hrát rozhodující úlohu 
a umožní všem regionům, aby zvýšily svou 
hospodářskou sílu a přilákaly více 
přímých investic;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. připomíná, že v oblasti rozvoje 
nejvzdálenějších regionů hraje zásadní 
úlohu otázka dostupnosti, která je často 
řešena zavedením složité vnitřní a vnější 
sítě služeb námořní a letecké dopravy 
a v důsledku toho vznikají 
v nejvzdálenějších regionech složité 
podmínky mobility a dostupnosti, neboť 
tyto regiony nemají žádnou alternativu 
letecké či námořní dopravy a navíc musí 
čelit zvyšování cen dopravy, což má 
negativní vliv na hospodářskou i sociální 
oblast;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. věří, že je třeba věnovat více 
pozornosti využívání dopravní 
infrastruktury (měřeno objemem 
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přepravy) podporované z evropských 
fondů, domnívá se, že v budoucnu musí 
být z evropských fondů podporovány 
nejenom nové projekty nebo projekty 
modernizace dopravní infrastruktury, ale 
také opravy stávajících dopravních 
koridorů, které jsou ve špatném stavu, 
jsou často poškozovány a dochází na nich 
k častým nehodám a způsobují častou 
neprůchodnost evropského transportního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů;

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
dostatečné vnitrostátní finanční prostředky 
při plánování svých rozpočtů, jakož 
i dostatečné kapacity pro plánování 
a provádění projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
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upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů;

upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
a regionální finanční prostředky při 
plánování svých rozpočtů, jakož 
i dostatečné kapacity pro plánování 
a provádění projektů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů;

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech;
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje, které umožní 
podporu tohoto odvětví i dosažení územní 
soudržnosti; vyzývá členské státy, aby 
zajistily dostatečné vnitrostátní finanční 
prostředky při plánování svých rozpočtů, 
jakož i dostatečné kapacity pro plánování 
a provádění projektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
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upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů;

upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje, ovšem ne na úkor 
cílů a zdrojů politiky soudržnosti; vyzývá 
členské státy, aby zajistily dostatečné 
vnitrostátní finanční prostředky při 
plánování svých rozpočtů, jakož 
i dostatečné kapacity pro plánování 
a provádění projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů;

2. poukazuje na úlohu politiky soudržnosti 
při rozvoji dopravní infrastruktury; 
upozorňuje na chybějící finanční 
prostředky v několika členských státech; 
domnívá se, že odvětví dopravy potřebuje 
nové finanční nástroje; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečné vnitrostátní 
finanční prostředky při plánování svých 
rozpočtů, jakož i dostatečné kapacity pro 
plánování a provádění projektů; trvá na 
tom, že pokud Evropská unie posílí 
spolufinancování projektů zaměřených na 
dopravní infrastruktury v konvergenčních 
regionech, může přispět ke zlepšení 
schopnosti přijímat podporu ze strany 
Evropy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Jean-Paul Besset

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

2 a. připomíná doporučení Komise, aby se 
peníze z politiky soudržnosti využívaly 
účinněji a aby byla dávána priorita 
dopravním projektům, které podporují 
udržitelnost a jsou součástí stávajících 
integrovaných dopravních strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. připomíná, že dopravní sítě hrají 
v politikách územního plánování 
prvořadou úlohu; konstatuje, že velké 
dopravní infrastruktury, k nimž patří 
například vysokorychlostní železniční 
tratě, přispívají ke zpřístupnění 
jednotlivých území a představují rovněž 
významný podnět pro místní rozvoj 
v rámci sítě; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby byly pro území v okolí těchto velkých 
infrastruktur vytvářeny konkrétní 
projekty, do nichž bude zapojeno co 
nejvíce partnerů (místní, regionální 
a vnitrostátní orgány, soukromé subjekty, 
občanská společnost);

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Patrice Tirolien

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

2 a. připomíná, že v procesu vyrovnávání, 
který je nezbytný pro vyvážený rozvoj 
dopravy v Evropě, hraje klíčovou úlohu 
regionální politika, neboť zajišťuje 
investice do infrastruktur v regionech 
podle stupně jejich bohatství; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby hlavní část finančních 
prostředků pro infrastruktury byla nadále 
čerpána z fondů politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. žádá, aby byl kladen důraz na 
zviditelnění programů Unie zaměřených 
na meziregionální spolupráci a na 
zajištění potřebného financování těchto 
programů, vzhledem k tomu, že jsou 
součástí politiky soudržnosti Unie, hrají 
zásadní úlohu při uplatňování politiky 
Unie v oblasti makroregionálních strategií 
a pomáhají členským státům Unie účinně 
čelit společným výzvám, k nimž patří 
i zlepšení dopravních spojení;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Oldřich Vlasák

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

2a. Nesouhlasí se vznikem Nástroje 
k propojení Evropy v navrhované podobě; 
považuje kohezní politiku za osvědčený 
nástroj pro financování infrastrukturních 
projektů v méně vyspělých členských 
státech EU; je přesvědčen, že financování 
klíčových infrastrukturních projektů musí
zůstat primární odpovědností členských 
států, resp. trhu se zapojením soukromého 
sektoru;

Or. cs

Pozměňovací návrh 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že se na městské dopravní 
služby vztahuje zásada subsidiarity; 
zdůrazňuje však, že evropská spolupráce, 
koordinace a financování by místním
orgánům umožnily řešit výzvy, kterým 
čelí; zdůrazňuje význam meziregionální 
a přeshraniční spolupráce s ohledem na 
rozvoj dopravních sítí;

3. připomíná, že se na městské dopravní 
služby vztahuje zásada subsidiarity; 
zdůrazňuje však, že evropská spolupráce, 
koordinace a financování by místním 
orgánům umožnily řešit výzvy, kterým 
čelí, a to umožněním růstu podporujícího 
začlenění a zlepšením sociální soudržnosti 
pomocí integrovaného řízení dopravy 
v městských, příměstských a venkovských 
oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že se na městské dopravní 
služby vztahuje zásada subsidiarity; 
zdůrazňuje však, že evropská spolupráce, 
koordinace a financování by místním 
orgánům umožnily řešit výzvy, kterým 
čelí; zdůrazňuje význam meziregionální 
a přeshraniční spolupráce s ohledem na 
rozvoj dopravních sítí;

3. připomíná, že se na městské dopravní 
služby vztahuje zásada subsidiarity; 
zdůrazňuje však, že evropská spolupráce, 
koordinace a financování by místním 
orgánům umožnily řešit výzvy, kterým 
čelí; zdůrazňuje význam meziregionální 
a přeshraniční spolupráce s ohledem na 
rozvoj dopravních sítí; zavazuje 
k vytvoření takových řešení, která se 
zaměří na snižování spotřeby paliv 
v místní dopravě díky užívání nových 
inteligentních a čistých technologií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. domnívá se, že makroregiony 
a strategie podporující jejich rozvoj 
mohou hrát aktivnější úlohu při zavádění 
soudržné, účinné a udržitelné dopravní 
politiky;

Or. bg

Pozměňovací návrh 23
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. připomíná, že v oblasti dopravy je 
zapotřebí šířit „osvědčené postupy“ 
a podpořit tak inovační a udržitelné pojetí 
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dopravy v městských, příměstských 
a venkovských oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. připomíná, že je žádoucí, aby byly 
vytvářeny, plánovány a zaváděny společné 
přeshraniční strategie v oblasti 
dopravních infrastruktur, ať již 
v souvislosti s hlavními koridory nákladní 
železniční dopravy a transevropskými 
dopravními sítěmi, či pouze na úrovni 
regionálního, místního a městského 
plánování dopravy podle spádových 
oblastí a obyvatelstva; v tomto ohledu 
vyzdvihuje význam evropské územní 
spolupráce při tvorbě těchto 
koordinovaných strategií a rovněž 
naléhavou potřebu určitých 
přeshraničních investic; žádá, aby 
strategie každé makroregionální 
koordinace zahrnovala rovněž hloubkové 
zkoumání zaměřené na integraci dopravy, 
což přispěje k dosažení skutečné sociální 
a územní soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zastává názor, že pro vytvoření účinné 
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dopravní sítě v Evropě jsou zapotřebí 
značné finanční prostředky, a že je tedy 
nutné, aby byly pro tento účel 
zpřístupněny různé zdroje financování, 
a to jak veřejné, tak i soukromé; v tomto 
ohledu vyzývá ke zdůraznění významu 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; domnívá se, že EIB by se měla ve 
vyšší míře podílet na financování 
infrastruktur TEN-T;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. zdůrazňuje, že občané i podniky Unie 
mohou získat přímý užitek z vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru, jehož cílem je zkrátit a zlevnit 
dopravu zboží i osob a dosáhnout vyššího 
stupně integrace trhů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že na města nejvíce dopadají 
přetíženost, znečištění ovzduší a hluk; 
v této souvislosti se domnívá, že města 
mohou nejvíce přispět k boji se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentních 
místních veřejných dopravních systémů 

4. konstatuje, že na městské oblasti nejvíce 
dopadají přetíženost, znečištění ovzduší 
a hluk; v této souvislosti se domnívá, že 
městské oblasti mohou nejvíce přispět 
k boji se změnou klimatu prostřednictvím 
inteligentních místních veřejných 
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a udržitelného plánování městských čtvrtí 
včetně výstavby cyklistických stezek; 
vyzývá ke zlepšení dopravních spojení 
mezi městy a venkovem;

dopravních systémů a udržitelného 
plánování městských čtvrtí včetně 
výstavby cyklistických stezek; vyzývá ke 
zlepšení dopravních spojení mezi městy, 
příměstskými oblastmi a venkovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Richard Seeber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že na města nejvíce dopadají 
přetíženost, znečištění ovzduší a hluk; 
v této souvislosti se domnívá, že města 
mohou nejvíce přispět k boji se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentních 
místních veřejných dopravních systémů 
a udržitelného plánování městských čtvrtí 
včetně výstavby cyklistických stezek; 
vyzývá ke zlepšení dopravních spojení 
mezi městy a venkovem;

4. konstatuje, že na města nejvíce dopadají 
přetíženost, znečištění ovzduší a hluk; 
v této souvislosti se domnívá, že města 
mohou nejvíce přispět k boji se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentních 
místních veřejných dopravních systémů 
a udržitelného plánování městských čtvrtí 
včetně výstavby cyklistických stezek; 
vyzývá ke zlepšení dopravních spojení 
mezi městy a venkovem; domnívá se, že 
na ochranu životního prostředí a zdraví 
musí být kladen větší důraz než na zájmy 
vnitřního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že na města nejvíce dopadají 
přetíženost, znečištění ovzduší a hluk; 
v této souvislosti se domnívá, že města 
mohou nejvíce přispět k boji se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentních 

4. konstatuje, že na města nejvíce dopadají 
přetíženost, znečištění ovzduší a hluk; 
v této souvislosti se domnívá, že města 
mohou nejvíce přispět k boji se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentních 
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místních veřejných dopravních systémů 
a udržitelného plánování městských čtvrtí 
včetně výstavby cyklistických stezek; 
vyzývá ke zlepšení dopravních spojení 
mezi městy a venkovem;

místních veřejných dopravních systémů 
a udržitelného plánování městských čtvrtí 
včetně výstavby cyklistických stezek; 
vyzývá ke zlepšení dopravních spojení 
mezi městy a venkovem; připomíná, že 
důsledkem přetížení silnic v městských 
a příměstských oblastech je zvýšení 
nákladů na spotřebu paliva i vyšší obsah 
emisí znečišťujících látek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. poukazuje znovu na problematiku 
boje proti změně klimatu, zejména na 
otázku týkající se směrnice, kterou mají 
být do systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství začleněny také 
emise skleníkových plynů vznikající při 
civilní letecké dopravě, jakož i na 
předpokládané rozšíření tohoto systému 
na odvětví námořní dopravy, což může 
způsobit zvýšení přímých i nepřímých 
nákladů týkajících se odvětví dopravy 
a zásadním způsobem tak ovlivnit toky 
osob a nákladu přepravovaných 
v nejvzdálenějších regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Georgios Stavrakakis

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

4 a. zdůrazňuje zvláštní potřeby ostrovů, 
co se týče efektivního spojení 
s kontinentem a uplatnění principu 
jednotky přepravy, specifika 
nejvzdálenějších regionů a ústřední 
význam námořní přepravy na krátké 
vzdálenosti a dopravy po vnitrozemských 
vodních cestách jako oblastí, kde existují 
nevyužité potenciály pro další rozvoj 
vnitřního trhu a dosažení cílů politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zastává názor, že je třeba vypracovat 
krizové plány pro meziregionální osobní 
a nákladní dopravu v krizových situacích 
způsobených přírodními pohromami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zastává názor, že proměna přístavů ve 
skutečná střediska komodality, 
umožňující vzájemnou kombinaci 
pozemních a vodních dopravních 
prostředků, přinese i vznik regionálních 
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hospodářských platforem, které budou 
plnit nejen logistické funkce, ale kromě 
toho se v příslušných regionech stanou 
ideálním místem pro zřízení podniků 
a průmyslových zón, jimž nabídnou úzký 
kontakt s trhem a s evropskými koridory 
námořní dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. zdůrazňuje, že potenciál vnitrozemské 
vodní dopravy není v plném rozsahu 
využíván a že tento druh dopravy bude 
hrát stále významnější úlohu pro zajištění 
spojení mezi moři a evropskými regiony 
i pro podporu rozvoje regionů 
nacházejících se ve vnitrozemí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. konstatuje, že odvětví lodní dopravy 
má důležitou roli při propojení 
východních a západních částí EU 
a centrálních a okrajových oblastí EU, 
vyzývá, aby bylo zajištěno, že během 
plnění iniciativ na snižování emisí 
(skleníkových plynů, síry, atd.) nedojde ke 
zpětné změně druhu dopravy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 
zásadu „územní kontinuity“, zejména vůči 
ostrovům, horským regionům 
a nejvzdálenějším regionům, a to přijetím 
právních předpisů na úrovni Společenství 
a zvýšením objemu finančních prostředků 
poskytovaných uvedeným regionům, 
s cílem omezit jejich izolaci.

Or. fr


