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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost nejvzdálenějších, periferních a 
ostrovních regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak 
územní, hospodářskou a sociální 
soudržnost v Unii; zdůrazňuje, že má-li být 
zajištěna přístupnost periferních a 
ostrovních regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje na 
význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a přispívat tak k 
územní, hospodářské a sociální 
soudržnosti v Unii; zdůrazňuje, že má-li 
být zajištěna přístupnost regionů, které jsou 
geograficky znevýhodněné, je třeba 
zachovat stávající povinnosti veřejné 
služby a v zájmu dosažení tohoto cíle by 
za prioritu mělo být považováno zlepšení 
intermodality; upozorňuje na význam 
letišť, a zejména pak letišť regionálních, 
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a zbývajícím územím Evropy; která jsou mnohdy jediným účinným 
spojením mezi určitým regionem a 
zbývajícím územím Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, a centrálních oblastí, které 
nejsou napojeny na hlavní přepravní 
trasy, je třeba zachovat stávající povinnosti 
veřejné služby; oceňuje možnost uzavřít 
partnerské smlouvy mezi vnitrostátními a 
regionálními úřady a leteckými 
společnostmi; upozorňuje na význam 
letišť, a zejména pak letišť regionálních, 
která jsou mnohdy jediným účinným 
spojením mezi určitým regionem a 
zbývajícím územím Evropy;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
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pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

pro leteckou dopravu a jejich klíčovou 
úlohu propojovat regiony a zajišťovat tak 
územní, hospodářskou a sociální 
soudržnost v členských státech i v Unii; 
zdůrazňuje, že povinnosti veřejné služby, 
a to jak stávající, tak i ty, které mohou být 
zavedeny v budoucnosti, jsou nezbytné, 
má-li být zajištěna přístupnost regionů, 
zejména periferních a ostrovních regionů, 
v nichž je třeba zajistit, aby řádná 
organizace leteckých spojů umožnila čelit 
geografickému znevýhodnění, které je pro 
tyto regiony charakteristické; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím; je zjevné, že 
v současných podmínkách hospodářské 
krize, kdy je zapotřebí uplatňovat politiky 
zaměřené na konsolidaci rozpočtu, 
musíme hledat přijatelný kompromis mezi 
potřebou konkurenceschopnosti, finanční 
rovnováhou jednotlivých letišť 
a sociálními a územními potřebami, které 
je třeba uspokojit;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost a územní kontinuita
periferních, nejvzdálenějších a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné zejména kvůli své 
odlehlosti, je třeba zachovat stávající 
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regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem 
a zbývajícím územím Evropy;

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, která jsou mnohdy 
jediným účinným spojením mezi určitým 
regionem a zbývajícím územím Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 

1. zdůrazňuje význam regionálních letišť 
pro leteckou dopravu a jejich úlohu 
propojovat regiony a zajišťovat tak územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 
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zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi určitým regionem
a zbývajícím územím Evropy;

zdůrazňuje, že má-li být zajištěna 
přístupnost periferních a ostrovních 
regionů, které jsou geograficky 
znevýhodněné, je třeba zachovat stávající 
povinnosti veřejné služby; upozorňuje 
na význam letišť, a zejména pak letišť 
regionálních, která jsou mnohdy jediným 
účinným spojením mezi regiony;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že regionální letiště jsou 
potřebná také v nejméně rozvinutých 
regionech Evropy, kde chybí hustá 
silniční a železniční síť; věří, že by mělo 
být zajištěno alespoň minimální množství 
leteckých linek do hlavních měst 
jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že nerozumný rozvoj 
dalších regionálních letišť by nebyl 
v souladu s kritérii efektivity a 
udržitelnosti; podporuje naopak posílení 
stávajících spojení, zejména ve všech 
oblastech, které jsou geograficky 
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znevýhodněny (například ostrovy); 
v tomto smyslu oceňuje veškeré iniciativy 
určené k rozvoji role veřejné dopravy, a to 
i silniční, v posilování spojení;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
místního hospodářství, turistiky a 
základním předpokladem pro rychlou 
přepravu cestujících a zboží;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
v každém případě rozhodujícím prvkem 
pro rozvoj turistiky a základním 
předpokladem pro rychlou přepravu 
cestujících a zboží; vzhledem k tomu, že 
u cestovního ruchu je prokázána vyšší 
odolnost vůči hospodářské krizi, musíme 
věnovat zvláštní pozornost všem prvkům či 
činnostem v rámci hospodářské politiky, 
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které by mohly zajistit podporu a řádné 
fungování tohoto odvětví, například 
letecké dopravě a letištním 
infrastrukturám;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
důležité pro rozvoj turistiky a pro rychlou 
přepravu cestujících a zboží;

Or. it
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Pozměňovací návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží; 
uznává, že regionální letiště jsou 
důležitým faktorem pro růst 
meziregionální mobility a propojení a 
přispívají ke zvýšení atraktivity regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky a základním předpokladem pro 
rychlou přepravu cestujících a zboží;

2. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby brali větší zřetel na 
skutečnost, že dobré letecké spojení je 
často rozhodujícím prvkem pro rozvoj 
turistiky či přilákání investic a základním 
předpokladem pro rychlou přepravu 
cestujících a zboží, a že letiště jsou 
skutečným motorem pro hospodářský 
rozvoj regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Seán Kelly
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje roli regionálních letišť 
fungujících jako střediska pro inovační 
klastry pomocí snižování zahajovacích 
nákladů v geograficky vzdálených 
regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;
nicméně lituje toho, že existuje velké 
množství nejistých pracovních míst a že 
tato místa mají tak nízký dopad na místní 
pracovní trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 3. zdůrazňuje hospodářský význam 
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regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst; 
zdůrazňuje však, že musí být zajištěno 
dodržování pracovních podmínek 
zaměstnanců těchto letišť a musí být 
zajištěny minimální bezpečnostní 
standardy, které u nízkonákladových 
společností často chybí;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

3. bere na vědomí hospodářský význam, 
který v uplynulých letech získala 
regionální letiště při vytváření pracovních 
míst, zejména v méně rozvinutých či 
znevýhodněných regionech, ale zároveň 
zdůrazňuje, že zaměstnanci těchto letišť, 
společností, které nabízejí služby, nebo 
leteckých společností, které na těchto 
letištích působí, musí mít zajištěny 
odpovídající a přiměřené smluvní a 
platové podmínky; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je nezbytné účinnějším 
způsobem využít potenciálu zelených 
pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech 
nebo v ostrovních regionech; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že existuje rovněž 
možnost účinnějším způsobem využít 
potenciálu nové vize letišť, týkající se 
vytváření zelených pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

3. zdůrazňuje hospodářský význam 
regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje hospodářský význam 3. zdůrazňuje hospodářský význam 
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regionálních letišť spočívající ve vytváření 
pracovních míst, zejména v méně 
rozvinutých či znevýhodněných regionech; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinnějším způsobem využít 
potenciálu zelených pracovních míst;

regionálních letišť pro posílení postavení 
evropských regionů jakožto nositelů 
hospodářského růstu; upozorňuje na 
možnost vytváření pracovních míst, 
zejména v méně rozvinutých či 
znevýhodněných regionech; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je nezbytné 
účinnějším způsobem využít potenciálu 
zelených pracovních míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální, teritoriální a 
meteorologická hlediska; zdůrazňuje, že je 
důležité využívat a modernizovat stávající 
struktury, spíše než budovat struktury 
nové;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická hlediska
a také hlediska racionální;
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Or. it

Pozměňovací návrh 25
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby v případě potřeby 
rekonstrukce nebo rozšíření regionálního 
letiště nebo jeho budov zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly nejen 
aspekty hospodářské a finanční povahy, 
ale i environmentální a meteorologická 
hlediska;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4



PE478.609v01-00 16/28 AM\887668CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska;

4. vyzývá členské státy a regionální i 
místní orgány, aby při rozhodování o 
umísťování letišť zohledňovaly 
environmentální a meteorologická 
hlediska; upozorňuje na skutečnost, že 
rozvoj letecké dopravy musí zohledňovat 
cíle vytyčené ve strategii EU 2020; proto 
doporučuje, aby do roku 2020 letiště 
v celém vzdušném prostoru EU snížila 
emise CO2 v letecké dopravě o 30 %;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti spojení veřejnou 
hromadnou dopravou, neboť toto spojení 
nabízí optimální řešení, jak daným letištím 
ulehčit problémy s jejich vytížeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
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řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
začlenit regionální letiště do 
vnitrostátních a evropských dopravních 
sítí, zejména železničních, což může
daným letištím ulehčit problémy s jejich 
vytížeností; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností; domnívá se, že lepší 
propojení mezi regionálními letišti a 
místní železniční nebo tramvajovou 
dopravou by mohlo mít 
z environmentálního hlediska pozitivní 
dopad a mohlo by přispět k racionalizaci 
regionální dopravy jako celku;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít řešení 
zaměřená na intermodální dopravu; 
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rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

zastává v této souvislosti názor, že 
s ohledem na současný vývoj technologií 
v této oblasti by bylo vhodné rozvíjet mezi 
letišti železniční spojení nebo silniční 
dopravní linky, neboť toto spojení nabízí 
optimální řešení, jak daným letištím ulehčit 
problémy s jejich vytížeností;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. Domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

5. Domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností; vyzývá, aby nebyla 
opomenuta zvláštní situace regionů, jako 
jsou nejvzdálenější regiony, kde rozvoj a 
intermodalita jsou podmíněny fyzikálními 
a přírodními charakteristikami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že jsou nezbytná 
železniční napojení na letiště, neboť tato 
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neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

napojení nabízí optimální řešení, jak 
daným letištím ulehčit problémy s jejich 
vytížeností;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností;

5. domnívá se, že tam, kde je to možné, je 
obzvláště prospěšné využít intermodální 
řešení; zastává názor, že by bylo vhodné 
rozvíjet mezi letišti železniční spojení, 
neboť toto spojení nabízí optimální řešení, 
jak daným letištím ulehčit problémy s 
jejich vytížeností; uznává skutečnost, že 
regionální letiště mohou přispět 
k odstranění dopravních zácp v osobní
dopravě, čímž by pomohla přetíženým 
letištím, a k diverzifikaci leteckých 
spojení; vyzývá příslušné orgány 
členských států, aby navrhly plány pro 
rozvoj a účelnější využití stávajících 
regionálních letišť;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že modernizace a rozvoj 
letišť jsou spojeny s velmi vysokými
náklady a ve většině případů vyčleněné 
částky zdaleka nestačí na podporu 
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konkurenceschopnosti evropských letišť a 
na odstranění nedostatků kapacit, ani na 
zvýšení efektivity letecké dopravy a 
zlepšení poměru ceny a výkonu pro 
cestující i zboží;

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být během programového období 
2014−2020 poskytovány dostatečné 
finanční prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, a to pro všechny 
kategorie regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by měly být k dispozici 
pro konzultace ze strany zainteresované 
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prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

veřejnosti na místní a regionální úrovni;
zdůrazňuje, že rozhodnutí musí být 
transparentní a založená na analýze 
nákladů a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat regionální letiště a související 
infrastruktury s nízkým environmentálním 
dopadem, a že by měly mít možnost žádat 
o finanční prostředky z fondů Evropské 
unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, a to v novém 
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programovém rámci, který je nyní 
předmětem studia;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že je nutné dívat se na 
zachování, výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury především z ekonomického 
hlediska;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj; doporučuje Komisi, aby
vzala v úvahu možnosti, které nabízejí 
regionální letiště v rámci ústřední 
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evropské dopravní sítě zahrnuté v nástroji 
pro propojení Evropy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

6. domnívá se, že vnitrostátní a regionální 
orgány by měly náležitým způsobem 
podporovat výstavbu a rozšiřování 
regionálních letišť a související 
infrastruktury a že by jim k tomuto účelu 
měly být poskytovány dostatečné finanční 
prostředky ze sítí TEN-T, Fondu 
soudržnosti a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a z dalších nástrojů 
finančního inženýrství financovaných 
EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby zajistila, že 
regionální nákladní a osobní letiště budou 
začleněna do programů EU; zdůrazňuje, 
že nákladní letiště mohou stále mít 
zásadní význam pro regionální rozvoj, a to 
i přes to, že osobní letiště jsou již 
považována za ekonomicky neudržitelná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že rozvoj činností 
regionálních letišť by měl být brán 
v úvahu v rámci činností zaměřených na 
územní spolupráci, aby podpořil letištní 
rovnováhu mezi regiony a vytvoření 
koordinované dopravní sítě v zájmu 
územní soudržnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje, případně i ve 
stávajících a budoucích 
makroregionálních strategiích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů, zejména integrovaných plánů 
udržitelné mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením, které 
zohlední i přeshraniční spolupráci,
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů a jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje;

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do 
regionálních územních plánů, v nichž by 
měly mít takový význam, jaký jim skutečně 
přísluší;

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje.

7. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby v souladu se 
specifickým územním posouzením 
zabezpečily začlenění letišť do územních 
plánů nebo jejich zohlednění ve strategiích 
regionálního rozvoje; navrhuje Komisi a 
orgánům členských států, aby měly na 
zřeteli význam regionálních letišť v rámci 
budoucích smluv o partnerství.

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. v této souvislosti připomíná, že by měly 
být koncipovány, plánovány 
a uplatňovány společné přeshraniční 
strategie zaměřené na rozvoj a dostupnost 
letištních infrastruktur; v tomto ohledu 
zdůrazňuje význam evropské územní 
spolupráce pro vytvoření takovýchto 
koordinovaných strategií a naléhavou 
potřebu určitých investic na přeshraniční 
úrovni; požaduje, aby s ohledem na 
dosažení skutečné sociální a územní 
soudržnosti obsahovaly veškeré strategie 
v oblasti makroregionální koordinace 
hloubkovou reflexi týkající se integrace 
dopravy, zejména letecké;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. společně s Komisí naléhá rovněž na 
členské státy, aby hledaly vhodná řešení 
pro zavedení systému letištních poplatků, 
který nebude sledovat pouze cíl spočívající 
ve vybírání plateb, ale zohlední také 
aspekty, které jsou nezbytné k zajištění 
konkurenceschopnosti celého evropského 
systému letecké dopravy, se zvláštním 
zřetelem k nejvzdálenějším a ostrovním 
regionům;

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam růstu 
konkurenceschopnosti nejodlehlejších 
regionů a jejich intenzivnějšího 
regionálního začleňování, aby se zmenšil 
rozdíl v jejich hospodářské úrovni 
v porovnání s evropským hospodářstvím;

Or. ro


