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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Soubor návrhů zavádějících rámcový program Horizont 2020, který byl vypracován zcela v 
souladu se sdělením Komise „Rozpočet – Evropa 2020“ plně podporuje strategii Evropa 2020, 
podle níž mají výzkum a inovace ústřední význam pro dosažení cílů inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění. Tento soubor se skládá z návrhů:

1) rámcového programu Horizont 2020 (Smlouva o fungování Evropské unie);
2) jediného souboru pravidel pro účast a šíření výsledků (Smlouva o fungování Evropské 
unie);
3) jediného zvláštního programu k provedení rámcového programu Horizont 2020 (Smlouva 
o fungování Evropské unie); a
4) jediného návrhu pro části rámcového programu Horizont 2020, které odpovídají Smlouvě 
o Euratomu.

Celkový politický kontext a východiska těchto legislativních návrhů jsou uvedeny ve sdělení 
Komise přijatém spolu s nimi, které se zabývá řadou významných průřezových aspektů, jako 
je zjednodušení či způsob posílení přístupu k inovacím.

Program Horizont 2020 přímo přispívá k řešení velkých společenských výzev popsaných ve 
strategii Evropa 2020 a jejích stěžejních iniciativách. Zároveň přispěje k vytvoření vedoucího 
postavení evropského průmyslu. Zvýší rovněž excelenci vědecké základny, která je nezbytná 
pro udržitelnost, dlouhodobou prosperitu a dobré životní podmínky v Evropě. Za účelem 
dosažení těchto cílů zahrnují návrhy úplnou řadu podpůrných opatření, která jsou začleněna 
do celého cyklu výzkumu a inovací. Program Horizont 2020 tudíž soustřeďuje a posiluje 
činnosti, které jsou v současnosti financovány v rámci sedmého rámcového programu pro 
výzkum, částí rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace týkajících se inovací 
a Evropského inovačního a technologického institutu. Tímto způsobem mají návrhy rovněž 
zajistit podstatné zjednodušení pro účastníky.

Rámcový program a zvláštní program

Výboru TRAN byly v této věci postoupeny dva dokumenty: nařízení COM(2011) 0809 
podléhající postupu spolurozhodování a dokument COM(2011) 0811 podléhající postupu pro 
konzultace. Jelikož Evropský parlament při postupu pro konzultace zastává pouze druhořadou 
úlohu, co se týče možnosti jednat s Radou o skutečném obsahu, navrhovatelka se rozhodla 
zaměřit činnost výboru TRAN na rámcový program a případně do něj začlenit důležité prvky 
zvláštního programu. Výbor ITRE uvedl, že by mohl postupovat podobným způsobem. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 
navrhovatelka by se ráda omezila pouze na část týkající se dopravy. V rámci programu 
Horizont 2020 se pozornost zaměřuje na ekologickou, inteligentní a integrovanou dopravu. 
Záměrem navrhovatelky je i nadále sledovat tento přístup s tím, že by jej ráda uvedla do 
souladu s postojem, jenž Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu již 
vyjádřil v předchozích dosud přijatých zprávách.  
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Navrhovatelka se rovněž zaměřuje na ústřední hlediska politiky v oblasti dopravy, mezi něž 
patří zajišťování dodávek energie v EU, diverzifikace zdrojů energie pro přepravu nebo 
rovněž dopady těchto dopravních prostředků na životní prostředí.    

V souvislosti se silnou hospodářskou konkurencí, která v odvětví dopravy panuje 
v celosvětovém měřítku, by navrhovatelka ráda připomněla, že k obnově růstu a tvorbě 
pracovních příležitostí je v tomto odvětví zásadní udržovat a podněcovat politiky Evropské 
unie v oblasti vývoje a inovací.

V důsledku toho, že se evropská demografie neustále mění, v Evropě dochází ke změnám 
způsobu života a že je vyvíjeno úsilí o dosažení účinného a konkurenceschopného vnitřního 
trhu, klade navrhovatelka důraz na kvalitu dopravních sítí, které musejí být multimodální, a 
upozorňuje na skutečnost, že ústřední dlouhodobou výzvou je mobilita v městských 
oblastech. Pro dosažení takového dopravního systému je třeba prosazovat zřízení znalostního 
a inovačního společenství (KIC) zaměřeného na městskou mobilitu. 

Na závěr navrhovatelka potvrzuje důležitou společenské úlohu, již doprava sehrává zejména 
pro zranitelnější skupiny, a sice tím způsobem, že její dobré plánování umožňuje zajistit 
územní soudržnost a bojovat proti nerovnostem. 

Program Horizont 2020 a nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Program Horizont 2020 a nástroj pro propojení Evropy – tj. další významná pomoc v rámci 
rozpočtu EU pro odvětví dopravy – by měly být koordinovány způsobem, který by zaručil 
vzájemnou provázanost a zároveň předešel možnému překrývání. Je také důležité, aby 
koordinace nástroje CEF s Horizontem 2020 zajistila, že nedojde k přerušení vývojového a 
inovačního řetězce vedoucího k zavádění infrastruktur. To je zvláště důležité v době, kdy 
bude významných technologických pokroků v dopravě, energetice a IKT zapotřebí k tomu, 
aby EU napomohly k dosažení ambiciózních cílů její strategie Evropa 2020.

Je však třeba zdůraznit, že veškerá podpora výzkumných a inovačních činností formou 
finančních nástrojů bude prováděna finančními nástroji spojenými s programem Horizont 
2020.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020 která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity a 
udržitelnosti životního prostředí, chce 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum a 
vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), a 
současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický 
a integrovaný přístup k výzkumu a 
inovacím a stanovuje rámec a cíle, 
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem a 
inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence.

(3) Unie se zavázala k naplnění strategie 
Evropa 2020 která stanovila cíle 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, zdůrazňuje úlohu 
výzkumu a inovací jakožto klíčové hybné 
síly společenské a hospodářské prosperity a 
udržitelnosti životního prostředí, chce 
dosáhnout zvýšení výdajů na výzkum a 
vývoj tak, aby do roku 2020 činily 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), a 
současně vypracovat ukazatel intenzity 
inovací. V této souvislosti představuje 
stěžejní iniciativa Unie inovací strategický 
a integrovaný přístup k výzkumu a 
inovacím a stanovuje rámec a cíle, 
k jejichž naplnění by mělo přispět budoucí 
financování výzkumu a inovací ze strany 
Unie. Výzkum a inovace jsou rovněž 
klíčovými činiteli pro další stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, zejména 
pro ty, které se týkají Evropy účinněji 
využívající zdroje, průmyslové politiky pro 
éru globalizace a digitální agendy pro 
Evropu. Pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 souvisejících s výzkumem a 
inovacemi bude hrát klíčovou úlohu také 
politika soudržnosti, a to prostřednictvím 
budování kapacit a poskytováním 
prostředků k dosažení excelence. Je třeba 
vzít v úvahu různou úroveň rozvoje 
regionů a investice do výzkumu a inovací, 
přičemž je vhodné prostřednictvím 
zvláštních opatření a/nebo programů 
podporovat regiony, které mají největší 
problémy s dosažením cílů stanovených 
strategií EU 2020.

Odůvodnění

Evropské regiony jsou na různém stupni rozvoje, zejména pak v oblasti inovací a výzkumu, 
což znamená, že některé regiony zdaleka nedosahují cílů stanovených strategií EU 2020. Je 
proto třeba některé regiony podporovat prostřednictvím zvláštních opatření, aby se přiblížily 
dosažení cílů EU 2020, a to v souladu s jejich mírou investic do výzkumu a inovací.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V bílé knize nazvané „Plán 
jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“1

Komise uvádí, že výzkumná a inovační 
politika v oblasti dopravy by měla stále 
více uceleným způsobem podporovat 
rozvoj klíčových technologií za účelem 
vytvoření moderního, účinného, 
udržitelného a přístupného dopravního 
systému EU. V bílé knize je stanoven cíl 
snížit do roku 2050 emise skleníkových 
plynů o 60 % ve srovnání s referenční 
hodnotou z roku 1990.

__________________
1 COM(2011)0144

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, doprava, životní 
prostředí, konkurenceschopnost a MSP, 
vnitřní bezpečnost, kultura a média, a s 
fondy politiky soudržnosti, s politikou 
rozvoje venkova a s nástrojem pro 
propojení Evropy, které mohou konkrétně 
přispět k posílení výzkumných a 
inovačních schopností na vnitrostátní a 
regionální úrovni v rámci strategií pro 
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inteligentní specializaci.

Odůvodnění

Je třeba provázat rámcový program Horizont 2020 s nástrojem pro propojení Evropy, neboť 
mají-li být dosaženy cíle stanovené v bílé knize o dopravě, je nezbytně nutné zaměřit se na 
inteligentní ekologickou dopravu, což bude možné pouze tehdy, zajistí-li se finanční 
prostředky pro inovace a výzkum v oblasti dopravy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle rozhodnutí Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel.

(29) Většího dopadu by mělo být dosaženo 
také spojením programu Horizont 2020 
s finančními prostředky soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v klíčových oblastech, 
kde by výzkum a inovace mohly přispět 
k širším evropským cílům v oblasti 
konkurenceschopnosti a mohly napomoci 
k řešení společenských výzev. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ve formě 
společných technologických iniciativ 
vytvořená podle rozhodnutí Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém 
programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013) mohou 
pokračovat s využitím struktur vhodněji 
uzpůsobených pro daný účel a lze vytvořit 
nová partnerství.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
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pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy.

pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti Evropy tím, že 
prostřednictvím zvláštních opatření a 
programů vyrovnává nedostatky v oblasti 
výzkumu a inovací v méně rozvinutých 
regionech EU.

Odůvodnění

Tato zmínka jej již uvedena v bodech odůvodnění, měla by být ale také zahrnuta do 
samotného textu nařízení, do článku nazvaného „Přidaná hodnota Unie“. Pozornost je třeba 
věnovat především různým stupňům rozvoje z hlediska investic do inovací a výzkumu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) mají úzké hospodářské a zeměpisné 
vazby na Unii;

iii) mají úzké hospodářské a zeměpisné 
vazby na Unii nebo udržují zvláštní 
historické a kulturní vztahy s členskými 
státy Unie;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty.

Program Horizont 2020 se provádí tak, aby 
se zajistilo, že podporované priority a akce 
odpovídají měnícím se potřebám a berou 
ohled na vyvíjející se povahu vědy, 
technologií, inovací, trhů a společnosti, 
pokud inovace zahrnují obchodní, 
organizační a společenské aspekty. Zcela 
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zásadním předpokladem pro účinnou 
inovační politiku je technologická 
neutralita.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů.

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů, nástroje pro propojení Evropy a 
zvláštních programů a opatření k podpoře 
a kompenzaci v rámci regionální politiky 
a politiky soudržnosti.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti a účinnosti je třeba zajistit, aby se program Horizont 2020 doplňoval s 
programy financování EU, zejména pak s nástrojem pro propojení Evropy a strukturálními 
fondy, přičemž je třeba zohlednit také zvláštní programy a opatření.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru se řídí transparentními postupy 
pro vynakládání finančních prostředků, 
přičemž v zájmu větší flexibility lze 
prostředky přidělovat buď prostřednictvím 
konkurenčních výzev k předkládání 
návrhů nebo je lze v odůvodněných 
případech přidělovat přímo.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření odpovídající politickým 
prioritám EU;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum, 
udržitelný cestovní ruch a 
biohospodářství;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha 1 – odstavec 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v méně rozvinutých 
regionech Unie.

Specifický cíl „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v méně rozvinutých 
regionech Unie, zejména 
v nejvzdálenějších regionech, v souladu 
s jejich zvláštními charakteristickými rysy 
uvedenými v článcích 174, 349 a 355 
SFEU.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
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technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou.

technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou, a rovněž zlepšení sítí destinací 
ekoturistiky a udržitelného cestovního 
ruchu v oblasti historického, kulturního, 
průmyslového a přírodního dědictví.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum, 
udržitelný cestovní ruch a biohospodářství

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Cílem je zlepšit vytváření sítí a 
informovanost v rámci možností evropské 
ekoturistiky a udržitelného cestovního 
ruchu, a tím lépe chránit kulturní, 
historické, průmyslové a přírodní dědictví.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž 

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž 
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zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních a 
regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, technickou pomoc na míru a 
budování kapacit za účelem odstranění 
netechnologických překážek.

zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních a 
regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, technickou pomoc na míru a 
budování kapacit za účelem odstranění 
netechnologických překážek. Pokud jde o 
nejvzdálenější regiony, je třeba zvážit 
možnost poskytnout jim pobídky, díky 
nimž by mohly rozvíjet obnovitelné zdroje 
energie, využívat tak potenciálu 
alternativních zdrojů energie a zároveň 
snížit svou závislost na fosilních palivech.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava a mobilita

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
evropského systému dopravy, který ve 
prospěch občanů, hospodářství a 
společnosti účinně využívá zdroje, je 
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a 
bezproblémový.

Specifickým cílem je dosáhnout 
evropského systému dopravy, který ve 
prospěch občanů, uživatelů, pracovníků a 
zaměstnanců, hospodářství a rovněž
společnosti účinně využívá zdroje, je 
šetrný ke klimatu a životnímu prostředí, 
bezpečný a bezproblémový.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku a 
hospodářství odolného vůči změně klimatu.
Navzdory svému růstu musí odvětví 
dopravy dosáhnout značného omezení 
emisí skleníkových plynů a dalších 
nepříznivých dopadů na životní prostředí a 
musí se zbavit své závislosti na ropě a 
zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Evropa musí sladit měnící se potřeby 
mobility svých občanů vytvářené novými 
demografickými a společenskými výzvami 
a územní soudržnost s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku a 
hospodářství odolného vůči změně klimatu.
Navzdory svému růstu musí odvětví 
dopravy dosáhnout značného omezení 
emisí skleníkových plynů a dalších 
nepříznivých dopadů na životní prostředí a 
musí se zbavit své závislosti na ropě a
jiných fosilních palivech, jejichž dodávky 
do značné míry závisí na třetích zemích a 
jejichž zásoby jsou omezené, a zároveň si 
zachovat vysokou úroveň účinnosti a 
mobility, aniž by se prohloubila odlehlost 
již izolovaných regionů, zejména 
nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi a 
soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších a 
inteligentnějších řešení v oblasti dopravy.

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi a 
soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších a 
inteligentnějších řešení v oblasti dopravy, 
včetně investic do inovativní 
infrastruktury pro všechny druhy dopravy.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace v odvětví dopravy musí 
přispívat k vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru 
prostřednictvím rozvoje technologií a 
systémů, např. ETCS a ERTMS, s cílem 
odstranit přeshraniční překážky. 
Technologie a systémy, které usnadňují 
mobilitu občanů EU, např. evropský 
multimodální plánovač cest, je rovněž 
nutné podporovat a zavádět v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace musí přinést cílený a 
včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod k 
nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Výzkum a inovace musí přinést cílený a 
včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod k 
nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu, zlepšit mobilitu v celé 
Evropě a zachovat vedoucí postavení na 
světovém trhu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro
integrovaný evropský jednotný trh a 

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje
územní soudržnost a mobilitu osob a zboží 
nezbytnou pro integraci evropského 
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otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde o 
průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, a 
zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy a 
výroba dopravních prostředků a zařízení 
společně představují 6,3 % HDP Unie.
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy a 
zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

jednotného trhu a otevřenou společnost 
podporující začlenění a zároveň na všech 
úrovních zmírňuje izolovanost evropských 
regionů. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde o 
průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, a 
zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy a 
výroba dopravních prostředků a zařízení 
společně představují 6,3 % HDP Unie a 
přibližně 13 milionů pracovních míst.
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. Pro účely strategie hospodářského 
oživení a propagace našeho průmyslového 
know-how je nezbytné rozšířit evropské 
závazky v oblasti podpory všech odvětví 
dopravy, a to vzhledem k jejich 
hospodářskému a technologickému 
významu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy;
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; alternativy pro střídání 
různých druhů dopravy nejsou vždy 
lákavé; smrtelné úrazy na silnicích v Unii 
zůstávají na dramaticky vysoké úrovni s 34 
000 případů ročně; občané a podniky 
očekávají, že dopravní systém bude 
bezpečný a zabezpečený. Specifické výzvy 
pro udržitelnost dopravy představuje 
městský kontext.

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy;
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; alternativy pro přechod k 
udržitelnějším druhům dopravy nejsou 
vždy lákavé; smrtelné úrazy na silnicích 
v Unii zůstávají na dramaticky vysoké 
úrovni s 34 000 případů ročně; občané a 
podniky očekávají, že dopravní systém 
bude všem přístupný, bezpečný a 
zabezpečený. Specifické výzvy pro lepší 
vyváženost kvalitního života a 
udržitelnosti dopravy a mobility
představuje městský kontext.



PE491.273v02-00 16/30 AD\913053CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 
dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
osobokilometrů během následujících 40 let 
zdvojnásobí a u cestování leteckou
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily o 
35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně o 60 
miliard EUR.

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí mohlo dovést evropskou 
dopravu k silnému přetížení 
s katastrofálními ekonomickými náklady a 
společenskými důsledky. Podle předpovědí 
se počet osobokilometrů během 
následujících 40 let zdvojnásobí a u 
cestování leteckou dopravou bude růst ještě 
dvakrát rychleji. Emise CO2 by se do roku 
2050 zvýšily o 35 %. Náklady způsobené 
dopravními zácpami by vzrostly přibližně o 
50 %, na téměř 200 miliard EUR za rok. 
Externí náklady na nehody by se ve 
srovnání s rokem 2005 zvýšily přibližně o 
60 miliard EUR.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodující význam bude mít podpora a 
rozvoj inovačních koncepcí při 
zajišťování dopravních služeb a služeb 
zaručujících mobilitu, a to 
prostřednictvím podstatného zlepšení 
ekologické logistiky a řízení mobility. 
Nové přístupy k výrobě zboží, vytváření 
zásob a jeho dodávkám a rovněž účinnější 
a racionálnější reakce na potřeby mobility 
a využívání komunikačních nástrojů by 
měly zajistit společnost produkující méně 
odpadu v rámci služeb v oblasti dopravy a 
mobility. Je třeba propojit politiky 
k zamezení dopravy a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 27
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Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování stávajícího přístupu proto není 
alternativou. Výzkum a inovace založené 
na cílech politik a zaměřené na hlavní 
výzvy významně přispějí k dosažení cílů 
Unie, kterými jsou omezení nárůstu 
globálních teplot na 2 ºC, snížení emisí 
CO2 z dopravy o 60 %, radikální snížení 
nákladů způsobených dopravními zácpami 
a nehodami a faktické vymýcení 
smrtelných úrazů na silnicích do roku 
2050.

Zachování stávajícího přístupu proto není 
alternativou. Výzkum a inovace založené 
na cílech politik a zaměřené na hlavní 
výzvy významně přispějí k dosažení cílů 
Unie, kterými jsou omezení nárůstu 
globálních teplot na 2 ºC, snížení emisí 
CO2 z dopravy o 60 %. Pro dosažení 
těchto cílů do roku 2050 je nezbytné 
přesněji a konkrétněji definovat 
ustanovení na období do roku 2020. K 
tomu dojde v první řadě výrazným 
snížením emisí CO2 a jiných skleníkových 
plynů v dopravě (ve srovnání 
s referenčními hodnotami z roku 2009). 
Takové snížení emisí se stanoví pro každý 
druh dopravy za účelem dosažení cílů 20-
20-20. Výzkum a inovace musí do roku 
2020 rovněž vést k internalizaci vnějších 
nákladů, radikálnímu snížení nákladů 
způsobených dopravními zácpami a 
nehodami a musí odhodlaně usilovat o 
vyřešení problémů s bezpečností 
silničního provozu s cílem vymýtit 
smrtelné úrazy na evropských silnicích do 
roku 2050 a, v souladu s tímto cílem, snížit 
počet obětí silničních nehod na polovinu 
do roku 2020. Komise ve své bílé knize 
nazvané „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“ 
vyzývá, aby těchto cílů bylo dosaženo 
inovativní, udržitelnou a účinnou 
dopravní politikou.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
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bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií a 
inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu a 
zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty a 
službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

bezpečnost a spolehlivost jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a harmonizace zavádění nových 
technologií a inovačních řešení pro vozidla
a řešení, které zajišťují to, že ucelený 
rozvoj infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího, bezpečnějšího a efektivnějšího 
dopravního systému v Evropě, pro realizaci 
výsledků nutných ke zmírnění změny 
klimatu a zvýšení účinnosti využívání 
zdrojů. Těchto cílů nelze dosáhnout pouze 
prostřednictvím rozdrobených činností 
jednotlivých států. Těchto cílů nelze 
dosáhnout pouze prostřednictvím 
rozdrobených činností jednotlivých států.
Za nezbytné se rovněž považuje 
podporovat již stávající řešení vytvářením 
účinných, inteligentních, 
interoperabilních a provázaných systémů 
za pomoci systémů SESAR, Galileo, 
EGNOS, GMES, ERTMS, RIS, říční 
informační služby (SafeSeaNet), LRIT a 
ITS. Je třeba rozvíjet i nadále iniciativy, 
jakými jsou např. iniciativa elektronické 
bezpečnosti (e-safety) nebo elektronického 
volání (e-call).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování výzkumu a inovací v oblasti 
dopravy na úrovni Unie doplní činnosti 
členských států tak, že se zaměří na 
činnosti se zřejmou evropskou přidanou 
hodnotou. To znamená, že se bude klást 
důraz na prioritní oblasti, které odpovídají 
cílům evropské politiky, kde je třeba 
kritické míry úsilí, kde je třeba usilovat o 
interoperabilní dopravní řešení pro celou 
Evropu nebo kde může nadnárodní spojení 
úsilí snížit rizika investic do výzkumu, 

Financování výzkumu a inovací v oblasti 
dopravy na úrovni Unie doplní činnosti 
členských států tak, že se zaměří na 
činnosti se zřejmou evropskou přidanou 
hodnotou. To znamená, že se bude klást 
důraz na prioritní oblasti, které odpovídají 
cílům evropské politiky, kde je třeba 
kritické míry úsilí, kde je třeba usilovat o 
dopravní systémy, nejnovější zdroje 
pohonu a energie, interoperabilní dopravní 
řešení nebo multimodální infrastruktury 
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zavádět nové společné normy a zkrátit 
dobu potřebnou k uvádění výsledků 
výzkumu na trh.

pro celou Evropu nebo kde může 
nadnárodní spojení úsilí odstranit 
nedostatky v dopravním systému (např. 
nízkou míru inovací v oblasti 
infrastruktury v EU-12) a snížit rizika 
investic do výzkumu, zavádět nové 
společné normy a normalizaci a zkrátit 
dobu potřebnou k uvádění výsledků 
výzkumu na trh.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti zahrnují 
širokou škálu iniciativ, které pokrývají celý 
inovační řetězec. Několik činností je 
konkrétně určeno na pomoc při uvádění 
výsledků na trh: programový přístup 
k výzkumu a inovacím, demonstrační 
projekty, akce pro uvádění produktů na trh 
a podpora normalizace, regulace a 
inovativní strategie zadávání zakázek, to 
vše slouží tomuto cíli. Navíc využití účasti 
a odborných znalostí zúčastněných stran 
pomůže překonat mezeru mezi výsledky 
výzkumu a jejich zavedením do 
dopravního odvětví.

Výzkumné a inovační činnosti zahrnují 
širokou škálu iniciativ, které pokrývají celý 
inovační řetězec a řídí se integrovaným 
přístupem k inovativním dopravním 
řešením vyplývajícím z inovací týkajících 
se vozidel, infrastruktur a rovněž 
dopravních systémů. Několik činností je 
konkrétně určeno na pomoc při uvádění 
výsledků na trh: programový přístup 
k výzkumu a inovacím, demonstrační
projekty, akce pro uvádění produktů na trh 
a podpora normalizace, regulace a 
inovativní strategie zadávání zakázek, to 
vše slouží tomuto cíli. Navíc využití účasti 
a odborných znalostí zúčastněných stran 
pomůže překonat mezeru mezi výsledky 
výzkumu a jejich zavedením do 
dopravního odvětví.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investování do výzkumu a inovací 
zaměřených na ekologičtější, 
inteligentnější a integrovanější dopravní 
systém významně přispěje k naplnění cílů 

Investování do výzkumu a inovací 
zaměřených na ekologičtější, 
inteligentnější a integrovanější spolehlivý
dopravní systém významně přispěje 
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strategie Evropa 2020 v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a cílů stěžejní 
iniciativy Unie inovací. Činnosti budou 
podporovat provádění bílé knihy o dopravě 
zaměřené na jednotný evropský dopravní 
prostor. Rovněž přispějí k politickým 
cílům uvedeným ve stěžejních iniciativách
„Evropa účinněji využívající zdroje“,
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“.

k naplnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a cílů stěžejní 
iniciativy Unie inovací. Činnosti budou 
podporovat provádění bílé knihy o dopravě 
zaměřené na jednotný evropský dopravní 
prostor. Rovněž se zapojí do politických 
cílů uvedených ve stěžejních iniciativách
„Evropa účinněji využívající zdroje“,
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“. Budou 
také přijata opatření k zajištění 
soudržnosti s dalšími částmi těchto 
programů, zejména prostřednictvím 
vytvoření znalostního a inovačního 
společenství pro městskou mobilitu a 
inteligentní města.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Doprava účinně využívající zdroje a
respektující životní prostředí

a) Doprava účinně využívající zdroje, 
respektující životní prostředí a zdraví 
občanů 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech.

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí a rovněž na 
veřejné zdraví na minimum zlepšením její 
kvality, účinnosti a účelnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech a současnou 
diverzifikací zdrojů pro dodávky paliv.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými
nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn u 
motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních a 
účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů a 
inteligentního zařízení a na větší využívání 
řízení poptávky a veřejné a bezmotorové 
dopravy, zejména v městských oblastech.

Činnosti se napřed zaměří na snížení 
spotřeby zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení energetické účinnosti všech 
druhů vozidel, urychlení vývoje a uvádění 
na trh nové generace elektrických a jiných 
vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi
(např. elektrických, hybridních a 
vodíkových vozidel, čímž se nerozumí 
pouze auta, ale také elektrická jízdní kola, 
tramvaje a vlaky), spolu s vývojem 
doprovodné infrastruktury, včetně 
prostřednictvím průlomových změn u 
motorů, baterií a infrastruktury a využívání 
obnovitelných zdrojů v železniční, lodní a 
letecké dopravě. V neposlední řadě je 
nezbytné prosazovat politiku nakládání s 
odpady, pokud jde o odpad spojený 
s těmito inovacemi.
Navíc by měla být podporována veškerá 
inovace zaměřená na dosažení nízkých 
nebo nulových emisí ve všech druzích 
dopravy, a to včetně využití potenciálu 
alternativních a udržitelných paliv a vývoje 
inovativních a účinnějších pohonných 
systémů, práce na optimalizaci palivových 
systémů, váhy vozidel a aerodynamiky, 
vývoje a infrastruktury a optimalizace 
využití infrastruktur za použití 
inteligentních dopravních systémů a 
inteligentního zařízení. Je důležité zvýšit 
využívání veřejné a bezmotorové dopravy
a řetězců intermodální mobility (chůze–
jízda na kole, spolujízda, zvýšení 
obsazenosti automobilů, veřejná a 
společná mobilita), zejména v městských 
oblastech.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konečně bylo v průběhu mnoha let 
prokázáno, že emise z motorových vozidel 
mají vliv na zdraví občanů. Snižování 
emisí částic proto nadále musí být jedním 
z prioritních cílů Evropské unie v oblasti 
dopravy. Za tímto účelem je nezbytné 
nadále pokračovat v této politice a zaměřit 
se především na rozvoj alternativních 
paliv. V zájmu zmírnění hluku a vibrací je 
rovněž nutné investovat do inovativních 
řešení. Rozvoj alternativních paliv a 
inovativní řešení ke snížení hluku a 
vibrací přispějí k omezení škodlivých 
emisí a zlepšení dobrých životních 
podmínek společnosti.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné vypracovat přístup a řešení pro 
inovativní, transparentní a moderní 
organizaci městské mobility 
s přihlédnutím k demografickým změnám 
ve společnosti a rovněž předložit návrhy 
na souběžné využívání různých druhů 
dopravy v městských oblastech, včetně 
bezmotorové dopravy, a na jejich 
propojení se sítí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být začleněn do nového odstavce, jehož návrh navrhovatelka 
předložila v pozměňovacím návrhu 18, který zavádí znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a inteligentní města.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snižování emisí částic a hluku proto 
nadále musí být jedním z prioritních cílů 
Evropské unie v oblasti dopravy. Za tímto 
účelem je nezbytné nadále pokračovat v 
této politice a zaměřit se především na 
rozvoj alternativních paliv, infrastruktury 
a inteligentních dopravních systémů.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je sladit narůstající potřeby 
mobility s větší plynulostí dopravy 
prostřednictvím inovativních řešení pro 
bezproblémové, bezpečné, zabezpečené a
silné dopravní systémy podporující 
začlenění.

Záměrem je sladit narůstající potřeby 
mobility s větší plynulostí dopravy 
prostřednictvím inovativních řešení pro 
bezproblémové, intermodální, 
integrované, dostupné, bezpečné a
spolehlivé dopravní systémy podporující 
začlenění, aniž by byla opomíjena 
skutečnost, že kvalitní, inovativní a 
intermodální infrastruktura je důležitá.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování a 
řízení a na razantní snížení výskytu nehod 
a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované a 
plně intermodální dopravy „z domu do 
domu“, infrastruktury a logistiky, na 
zavádění inteligentních řešení v oblasti 
plánování a řízení a na razantní snížení 
výskytu nehod a dopadu bezpečnostních 
hrozeb.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování a
řízení a na razantní snížení výskytu nehod 
a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a intermodality 
a uspokojení potřeb uživatelů především 
odstraněním nedostatků (tj. nízké míry 
inovací v oblasti infrastruktury 
v rozsáhlých oblastech Evropy a 
nedostatek letectví v regionálním a malém 
měřítku) a podporou dopravy uživatelů 
tím, že se podpoří integrovaná doprava 
„z domu do domu“ a logistika; na rozvoj 
inteligentních dopravních aplikací a 
systémů dopravního řízení, integrovaných 
přepravních dokladů, cestovních 
informací a plateb a na urychlení 
zavádění intermodálních řešení pro 
cestující; na přizpůsobení silniční 
infrastruktury nechráněným účastníkům 
silničního provozu a potřebám stárnoucí 
společnosti; na určení toho, jaké přínosy 
mohou mít inteligentní dopravní systémy 
a systémy spolupráce pro řízení
bezpečnosti infrastruktury; a na razantní 
snížení výskytu nehod (tj. lepší 
komunikací mezi infrastrukturou, 
správou silnic a vozidly prostřednictvím 
inteligentních systémů a na základě 
lepšího porozumění chování účastníků 
dopravy s cílem zlepšit technologická 
řešení umístěná na vozidle a primární a 
sekundární prevenci bezpečnosti 
silničního provozu, rozvojem 
inteligentních dopravních systémů pro 
účastníky silničního provozu, zaměřením 
na velmi rizikové skupiny, např. 
dvoukolová vozidla, cyklisty, chodce) a
dopadu bezpečnostních hrozeb (tj. vývojem 
spolehlivých systémů odhalování hrozeb 
v letecké dopravě a rozvojem 
záznamových zařízení pro námořní 
bezpečnost).
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Bude věnována pozornost 
bezpečnostním požadavkům, aby se 
zachovala vyváženost řešení vycházejících 
ze špičkových technologií a jiných řešení, 
včetně inovativního projektování silnic a 
nových postupů a technologií pro jejich 
prosazování.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Komise by měla členské státy vybízet k 
monitorování běžného provozu na základě 
souboru ukazatelů výkonnosti.

Odůvodnění

Již nyní EU shromažďuje údaje o závěrech vyšetřování nehod a o okolnostech, za nichž k 
nehodám došlo. Monitorování výkonnosti jednotlivých zemí pouze na základě údajů o 
nehodách však není dostatečné a mělo by být rozšířeno.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Bezpečná pěší chůze a jízda na kole by 
měly být jedním z cílů řízení bezpečnosti 
za podpory výzkumu a vývoje v oblasti 
nových inovativních přístupů.
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je posílit konkurenceschopnost a 
výkonnost evropských dopravních 
výrobních odvětví a souvisejících služeb.

Záměrem je posílit konkurenceschopnost a 
výkonnost evropských dopravních 
výrobních odvětví a souvisejících služeb
s ohledem na stále naléhavější potřebu 
inovativních dopravních řešení, především 
pak v rozvíjejících se zemích. Udržením se 
na čele v oblasti nových technologií a 
snížením nákladů na stávající výrobní 
procesy přispějí výzkum a inovace k růstu 
a vysoce kvalifikovaným pracovním 
místům v evropském odvětví dopravy, a to 
navzdory rostoucí hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků a
přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech,
kratších dobách vývoje a snížených
nákladech na životní cyklus.

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků a
systémů a na práci na nových konceptech 
a návrzích s cílem vyvinout tu následující. 
Rovněž bude nezbytné vyvíjet inteligentní 
systémy kontroly, interoperabilní normy, 
inteligentní dopravní služby, inteligentní 
intermodální infrastruktury a účinné 
výrobní procesy a procesy recyklace a 
dosáhnout kratších dob vývoje a snížených
nákladů na životní cyklus.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Inteligentní logistika
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Záměrem je sladit nové stále náročnější 
modely chování spotřebitelů s účinným 
dodavatelským řetězcem zdrojů a vhodnou 
nákladní dopravou v posledním úseku 
přepravy.
Činnosti se zaměří na lepší porozumění 
vlivu nových a budoucích modelů chování 
spotřebitelů na logistiku nákladní 
dopravy, dopravu a zácpy ve městech; 
rozvoj nových nástrojů IT a nástrojů 
řízení v oblasti logistiky tím, že se zlepší 
informační systémy v reálném čase; 
řízení, sledování a zpětné sledování toků 
nákladní dopravy, integrace a 
komunikace ve vozidle a v souvislosti 
s infrastrukturou; vytvoření 
nekonvenčních systémů distribuce zboží; 
vytvoření konkurenceschopných 
intermodálních řešení pro dodavatelský 
řetězec a logistické platformy s cílem 
zlepšit toky nákladní dopravy.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na lepší pochopení 
sociálně-ekonomických trendů a vyhlídek 
souvisejících s dopravou a na poskytnutí 
údajů a analýz založených na důkazech 
tvůrcům politik.

Činnosti se zaměří na lepší pochopení 
sociálně-ekonomických trendů a vyhlídek 
souvisejících s dopravou a na poskytnutí 
údajů a analýz založených na důkazech 
tvůrcům politik. Zahrnují rovněž dopady 
liberalizace odvětví dopravy a mobility, 
např. nutnost lépe porozumět dopadu 
liberalizace železnic na kvalitu služeb, 
životní prostředí a sociální zájmy 
zaměstnanců. Mělo by být vyvinuto 
zvláštní úsilí na to, aby se při plánování 
dopravních politik sladily cíle v oblasti 
udržitelnosti se sociálními potřebami ve 
snaze zabránit především vzniku 
sociálních nerovností, pokud jde 
o mobilitu, a zlepšit situaci pro 
zranitelnější občany.
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Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. d a (nové) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a projekty 
inteligentních měst 

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. d a (nové) – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve stále více urbanizované evropské 
společnosti je v nadcházejících 
desetiletích městská mobilita důležitým 
úkolem. Tato výzva se týká oblasti 
hospodářství, zaměstnanosti, ale i životní 
kvality obyvatel měst.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. d a (nové) – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení znalostního a inovačního 
společenství (KIC) ve prospěch městské 
mobility je v této souvislosti nanejvýš 
důležité a je třeba jej podporovat. 
Vzdělávací zařízení, výzkumná střediska a 
podniky sdružené v rámci podobného 
společenství musí vyvinout snahy 
o vytvoření udržitelné mobility 
orientované na účinné logistické řetězce 
osobní a nákladní dopravy v městských a 
zastavěných oblastech. Cílem tohoto úsilí 
je omezit dopravu, nehody, znečišťování 
ovzduší a úroveň hluku, jakož i posílit 
vnitřní trh.
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Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – písm. d a (nové) – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj městské mobility a rozvoj 
inteligentní dopravní sítě musí uživatelům 
dopravy umožnit změnu v jejich chování a 
zároveň podpořit mobilitu a udržitelné 
způsoby dopravy. Proto je důležité rozvíjet 
pro chodce a cyklisty bezpečnou 
infrastrukturu, zejména ve městech a mezi 
nimi, a posilovat interoperabilitu 
dopravních služeb. 



PE491.273v02-00 30/30 AD\913053CS.doc

CS

POSTUP

Název Zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ 
(2014–2020)

Referenční údaje COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ITRE
13.12.2011

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

TRAN
13.12.2011

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Nathalie Griesbeck
19.12.2011

Projednání ve výboru 10.7.2012 17.9.2012

Datum přijetí 18.9.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

39
4
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael 
Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes 
Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo 
Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean 
Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Spyros Danellis, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Anna Rosbach, 
Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Isabella Lövin


