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Pozměňovací návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že jedním z cílů programu 
transevropských dopravních sítí (TEN-T) 
je rozšíření dostupnosti, posílení 
regionálních ekonomik a dosažení 
soudržnosti, což je plně v souladu
s potřebou účinné mobility, řešením výzev
v oblasti změny klimatu a se všeobecnými 
cíli vnitřního trhu;

1. připomíná, že jedním z cílů programu 
transevropských dopravních sítí (TEN-T) 
je rozšíření dostupnosti, posílení 
regionálních a místních ekonomik
a dosažení soudržnosti, což je plně
v souladu s potřebou účinné mobility, 
řešením výzev v oblasti změny klimatu a se 
všeobecnými cíli vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ville Itälä

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že přibližně 23,7 % (82 mld. 
EUR) z prostředků přidělených ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti 
za období 2007–2013 je určeno
k financování dopravy, ale jen polovina
z toho bude věnována na projekty TEN-T 
(17 mld. EUR na prioritní síť projektu 
TEN-T a 27,2 mld. EUR na všeobecnou 
část); druhá polovina by měla být 
investována do celostátních, regionálních
a místních projektů, které nejsou 
zaznamenány v mapách TEN-T;

2. připomíná, že prostředky přidělené ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti 
musí být přidělovány tak, aby lépe 
podpořily projekty TEN-T; při přidělování 
prostředků je třeba zohledňovat také 
celostátní, regionální a místní projekty, 
které nejsou zaznamenány v mapách TEN-
T;

Or. fi



PE454.469v01-00 4/12 AM\850461CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná nevyváženost plánovaných 
investic do dopravy mezi různými způsoby 
dopravy (41 mld. EUR do silniční 
infrastruktury oproti 23,6 mld. EUR do 
železniční infrastruktury a 0,6 mld. EUR 
do vnitrozemské vodní dopravy), což 
nenapomůže ani přecházení na jiné druhy 
dopravy za účelem snížení emisí CO2, ani
zajištění spravedlivé a účinné komodality;

3. připomíná rozčlenění plánovaných 
investic do dopravy mezi různými způsoby 
dopravy (41 mld. EUR do silniční 
infrastruktury oproti 23,6 mld. EUR do 
železniční infrastruktury a 0,6 mld. EUR 
do vnitrozemské vodní dopravy), které 
méně podporuje přecházení na jiné druhy 
dopravy za účelem snížení emisí CO2
a zajištění spravedlivé a účinné 
komodality;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná nevyváženost plánovaných 
investic do dopravy mezi různými způsoby 
dopravy (41 mld. EUR do silniční 
infrastruktury oproti 23,6 mld. EUR do 
železniční infrastruktury a 0,6 mld. EUR 
do vnitrozemské vodní dopravy), což 
nenapomůže ani přecházení na jiné druhy 
dopravy za účelem snížení emisí CO2, ani 
zajištění spravedlivé a účinné komodality;

3. s politováním konstatuje nevyváženost 
plánovaných investic do dopravy mezi 
různými způsoby dopravy (41 mld. EUR 
do silniční infrastruktury oproti 23,6 mld. 
EUR do železniční infrastruktury a 0,6 
mld. EUR do vnitrozemské vodní 
dopravy), která podkopává rozvoj 
intermodální a udržitelné evropské 
dopravy; z tohoto důvodu požaduje, aby 
byly evropské finanční prostředky 
přednostně přidělovány na projekty 
týkající se železniční dopravy a aby byly 
tyto projekty posíleny v místech, kde je již 
silniční infrastruktura dostatečně 
rozvinuta;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Michel Dantin

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s politováním konstatuje, že existuje 
tendence odkládat zahajování
přeshraničních projektů a obecně projektů
v oblasti železniční infrastruktury, čímž 
dochází k riziku, že síť TEN-T zůstane 
pouhým špatně provázaným nakupením 27 
vnitrostátních sítí;

4. s politováním konstatuje zpomalení
přeshraničních projektů a projektů v oblasti 
železniční infrastruktury, které je 
způsobeno nedostatečným objemem 
prostředků z Evropské unie a přílišnou 
závislostí na dotacích členských států, 
čímž dochází k riziku, že síť TEN-T 
zůstane pouhým špatně provázaným 
nakupením 27 vnitrostátních sítí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s politováním konstatuje, že existuje 
tendence odkládat zahajování 
přeshraničních projektů a obecně projektů
v oblasti železniční infrastruktury, čímž 
dochází k riziku, že síť TEN-T zůstane 
pouhým špatně provázaným nakupením 27 
vnitrostátních sítí;

4. s politováním konstatuje, že existuje 
tendence odkládat zahajování 
přeshraničních projektů a obecně projektů
v oblasti železniční infrastruktury, čímž 
dochází k riziku, že síť TEN-T zůstane 
pouhým špatně provázaným nakupením 27 
vnitrostátních sítí, a zdůrazňuje, že je 
důležité vytvořit vazby mezi prioritními 
projekty TEN-T a podporovat komodalitu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 7
Ville Itälä

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je při budování sítě 
TEN-T třeba zohledňovat projekty, které 
překračují vnitřní hranice v EU; hraniční 
přechody jsou pro síť TEN-T důležité, 
neboť pouhý politický konsensus není
v této oblasti dostačující, přičemž je také 
nezbytné, aby byla síť funkční
v přeshraničních regionech; navíc je třeba 
zohlednit hraniční přechody na vnějších 
hranicích EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam dopravy obecně –
a obzvláště dopravy železniční – pro 
zajištění územní, hospodářské a sociální 
soudržnosti a pro posílení ekologicky 
účinných typů dopravy a žádá Komisi
a členské státy, aby podporovaly zavádění 
vysokorychlostní železniční 
infrastruktury, která by propojila hlavní 
města všech členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je znepokojen nedostatkem podrobných 
informací o probíhajícím provádění 
investic v oblasti dopravy; má obavy, že by
přesnější vyhodnocení tohoto provádění 
mohlo ukázat vážná zpoždění 
naplánovaných investic do projektů TEN-
T, a – obzvláště v souvislosti
s hospodářskou krizí – klade důraz na 
dosažení větší jistoty s ohledem na časový 
plán;

6. je znepokojen nedostatkem podrobných 
informací o probíhajícím provádění 
investic v oblasti dopravy a zpožděním, jež 
vykazuje většina probíhajících projektů 
TEN-T; požaduje tudíž přesnější 
vyhodnocení provádění těchto projektů a –
obzvláště v souvislosti s hospodářskou 
krizí – klade důraz na přísnější dodržování 
časového plánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je znepokojen nedostatkem podrobných 
informací o probíhajícím provádění 
investic v oblasti dopravy; má obavy, že by 
přesnější vyhodnocení tohoto provádění 
mohlo ukázat vážná zpoždění 
naplánovaných investic do projektů TEN-
T, a – obzvláště v souvislosti
s hospodářskou krizí – klade důraz na 
dosažení větší jistoty s ohledem na časový 
plán;

6. je znepokojen nedostatkem podrobných 
informací o probíhajícím provádění 
investic v oblasti dopravy; má obavy, že by 
přesnější vyhodnocení tohoto provádění 
mohlo ukázat vážná zpoždění 
naplánovaných investic do projektů TEN-
T, a – obzvláště v souvislosti
s hospodářskou krizí – klade důraz na 
dosažení větší jistoty s ohledem na časový
plán; připomíná Komisi usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 
2009 o zelené knize o budoucí politice 
TEN-T, v němž v bodě 46 Evropský 
parlament „žádá Komisi a EIB, aby stejně 
jako u spolufinancování TEN-T 
předkládala Parlamentu a Radě 
každoročně přehled konkrétních 
spolufinancovaných projektů také
u projektů TEN-T spolufinancovaných
z prostředků regionálních fondů, Fondu 
soudržnosti a EIB“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje zejména na evropskou 
přidanou hodnotu programu TEN-T, která 
je obzvláště zjevná u přeshraničních částí 
projektů a jejich propojení s vnitrostátními 
projekty v oblasti železnice a vnitrozemské 
vodní dopravy;

7. upozorňuje zejména na evropskou 
přidanou hodnotu programu TEN-T, která 
je obzvláště zjevná u přeshraničních částí 
projektů a jejich propojení s vnitrostátními 
projekty v oblasti silniční infrastruktury, 
železnice a vnitrozemské vodní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že přerozdělování 
prostředků ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti určených na 
dopravu mezi jednotlivými typy dopravy
a dopravními sítěmi se provádí, aniž by 
byly dostatečně zohledňovány cíle 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových 8. vyzývá tudíž k lepšímu zohledňování 
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finančních prostředků, které jsou
k dispozici v rámci programu TEN-T, 
prostřednictvím vyčlenění prostředků
soudržnosti na dopravní projekty
a poskytnutí části těchto prostředků na 
hlavní síť TEN-T, což by vedlo
k účinnějšímu a koherentnějšímu využívání 
prostředků soudržnosti v souladu s cíli EU
v oblasti změny klimatu a udržitelného 
rozvoje a účinnějšímu budování sítě TEN-
T.

evropské dopravní politiky a především 
programu TEN-T při poskytování 
finančních prostředků, které jsou
k dispozici v rámci politiky soudržnosti, 
což by vedlo k účinnějšímu
a koherentnějšímu využívání těchto 
prostředků v souladu s cíli EU v oblasti 
změny klimatu a udržitelného rozvoje
a účinnějšímu budování sítě TEN-T; vybízí 
Komisi, aby přezkoumala možnost zavést
v rámci politiky soudržnosti kritéria 
rozdělování prostředků a podmíněnosti, 
která by v rámci projektů dopravní 
infrastruktury lépe zohledňovala evropský 
zájem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových 
finančních prostředků, které jsou
k dispozici v rámci programu TEN-T, 
prostřednictvím vyčlenění prostředků 
soudržnosti na dopravní projekty
a poskytnutí části těchto prostředků na 
hlavní síť TEN-T, což by vedlo
k účinnějšímu a koherentnějšímu využívání 
prostředků soudržnosti v souladu s cíli EU
v oblasti změny klimatu a udržitelného 
rozvoje a účinnějšímu budování sítě TEN-
T.

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových 
finančních prostředků, které jsou
k dispozici programu TEN-T a dalším 
dopravním projektům, prostřednictvím 
vyčlenění části těchto prostředků na hlavní 
síť TEN-T, což by vedlo k účinnějšímu
a koherentnějšímu využívání prostředků 
soudržnosti v souladu s cíli EU v oblasti 
změny klimatu a udržitelného rozvoje
a účinnějšímu budování sítě TEN-T.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michel Dantin

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových 
finančních prostředků, které jsou
k dispozici v rámci programu TEN-T, 
prostřednictvím vyčlenění prostředků 
soudržnosti na dopravní projekty
a poskytnutí části těchto prostředků na 
hlavní síť TEN-T, což by vedlo
k účinnějšímu a koherentnějšímu využívání 
prostředků soudržnosti v souladu s cíli EU
v oblasti změny klimatu a udržitelného 
rozvoje a účinnějšímu budování sítě TEN-
T.

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových 
finančních prostředků, které jsou
k dispozici v rámci programu TEN-T, 
prostřednictvím vyčlenění prostředků 
soudržnosti na přeshraniční a/nebo 
intermodální dopravní projekty
a poskytnutí části těchto prostředků na 
hlavní síť TEN-T, což by vedlo
k účinnějšímu a koherentnějšímu využívání 
prostředků soudržnosti v souladu s cíli EU
v oblasti změny klimatu a udržitelného 
rozvoje a účinnějšímu budování sítě TEN-
T.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Ville Itälä

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že se členské státy musí 
víc než dříve zaměřit na řádné využívání 
Fondu soudržnosti Evropské unie, neboť
v některých zemích EU dochází
k značnému počtu pochybení; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že využívání informačních
a komunikačních technologií v odvětví 
silniční dopravy a jeho propojení s dalšími 
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typy dopravy významně přispěje ke zvýšení 
energetické účinnosti a bezpečnosti 
silniční dopravy, a žádá Komisi a členské 
státy, aby usilovaly o koordinované
a účinné zavádění inteligentních 
dopravních systémů v celé Unii
a podporovaly jej přidělením přiměřených 
finančních zdrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby vypracovala kodex 
osvědčených postupů týkajících se 
konzultace veřejnosti s ohledem na velké 
veřejně prospěšné projekty, který by si 
kladl za cíl zabránit situacím – k nimž 
nezřídka skutečně dochází – kdy 
individuální zájmy zablokují veřejně 
prospěšné dopravní projekty, omezují 
účinné vynakládání prostředků a brání 
dosahování cílů politiky soudržnosti
a dopravní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. žádá Komisi a členské státy, aby 
využily příležitosti, již skýtá revize 
finančního výhledu 2007–2013 v polovině 
období, která členským státům umožňuje 
revidovat své operační programy s cílem 
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klást větší důraz na prioritní projekty 
spojené s transevropskými dopravními 
otázkami;

Or. ro


