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Odstavec A zní následovně:

A. vzhledem ke zveřejnění sdělení Komise „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš 
kontinent – Přezkum Bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině 
období“ Evropský parlament vítá, že je toto sdělení po obsáhlých konzultacích a zapojení 
zúčastněných stran založeno na moderním přístupu a je v souladu s lisabonskými cíli a 
zapadá do rámce evropského udržitelného rozvoje,

Vložit následující odstavec -1:

-1. Zdůrazňuje význam posílení spolupráce na evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, která by měla zahrnovat účinné provádění společných předpisů a účinnější 
způsoby vynucování; zdůrazňuje také potřebu pragmatického a kooperativního 
propojení dopravní politiky a dalších politik, jako je energetika, životní prostředí a 
inovace; zasazuje se za úplné začlenění dopravní politiky do lisabonské strategie a za 
její zohlednění při hodnocení a doporučeních, která členské státy každým rokem 
navrhují ve svých vnitrostátních plánech jako metodu měření a srovnávání pokroku;

Odstavec 1 zní takto:

1. zdůrazňuje potřebu pragmatického a kooperativního propojení dopravy a dalších 
vnitrostátních politik či politik Společenství, jako je energetika, životní prostředí 
a inovace; zdůrazňuje, že do těchto politik musí být zahrnuty také požadavky na ochranu 
klimatu; domnívá se, že pouze integrovaný přístup by mohl dosáhnout pozitivních 
výsledků ve snižování počtu obětí a množství emisí a zlepšování bezpečnosti a životního 
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prostředí, jak bylo uvedeno např. skupinou CARS 21; poukazuje na význam poskytování 
cílených informací občanům coby uživatelům dopravy a jejich podporování 
k zodpovědnějšímu chování;

Odstavec 2 zní takto:

2. plně souhlasí s tím, že právní předpisy Společenství by se měly v souladu se zásadou 
zdokonalování právních předpisů a zásadou subsidiarity soustřeďovat na nové oblasti, 
jako je např. městská doprava, kde jsou zapotřebí, a politická opatření na úrovni EU by se 
měla přijímat jen tehdy, pokud se jasně prokáže jejich přidaná hodnota a odstraní 
nadměrnou byrokracii, kterou s sebou nese 27 právních předpisů jednotlivých členských 
států k témuž tématu; ale současně  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
provádění a vynucování stávajících právních předpisů Evropské unie v oblasti dopravy; 
dále Komisi vyzývá, aby prováděla pravidelné kontroly a mohla tak sledovat účinnost 
opatření na dosažení stanovených cílů a případně zavádět nezbytné změny;

 
Odstavec 6 

netýká se českého znění

Odstavec 11 zní takto:

11. upozorňuje, že se objevily nové výzvy v souvislosti s globalizací logistiky, která je 
klíčovým prvkem konkurenceschopnosti evropského hospodářství; podporuje rozvoj 
rámcové strategie na podporu nákladní dopravy v Evropě a domnívá se, že taková 
strategie musí spočívat v tom, že přeprava zboží je v zásadě čistě podnikatelská činnost, a 
proto by se regulace měla omezit na vytvoření vhodného podnikatelského prostředí pro 
účinnou nákladní dopravu; zdůrazňuje, že by evropská dopravní politika měla zahrnovat 
logistiku s rozvojem přístavů a integraci a rozvoj logistických platforem; podporuje 
multimodální logistická řešení a Evropský modulární systém, propojení infrastruktury 
a rozvinutou informatiku;

(Týká se všech jazykových verzí)


