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_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména 
v oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, aby se tyto problémy podařilo 
vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména 
v oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné, inteligentní, 
intermodální, interoperabilní a propojené 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné co 
nejrychleji a nejpozději do roku 2050 
snížit emise z dopravy o 90 %. Aby se 
doprava stala udržitelnou a intermodální, 
je třeba upřednostnit uživatele a nabídnout 
jim cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější, čistší a energeticky účinnější 
alternativy k dopravním prostředkům, na 
které byli doposud zvyklí a podpořit ty, 
kdo již udržitelné způsoby dopravy, jako je 
chůze, cyklistika a veřejná doprava, 
používají. Udržitelná doprava znamená 
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železnici a vnitrozemské vodní cesty. vysoké standardy pracovních podmínek; 
znamená také, že ceny budou zahrnovat 
externí náklady. Podstatou Zelené dohody 
pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné 
a inteligentní mobilitě, aby se tyto 
problémy podařilo vyřešit. Zejména by se 
měla značná část vnitrozemského nákladu, 
který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty. Je proto zásadní pokročit při 
provádění transevropské dopravní sítě 
(TEN-T) a zajistit dostupnost nezbytných 
finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pandemie onemocnění COVID-19 
zasáhla odvětví dopravy mimořádně tvrdě. 
Železniční odvětví zaznamenalo nebývalý 
pokles počtu cestujících. Navzdory 
provozním a finančním omezením toto 
odvětví zachovalo zásadní propojení jak 
pro osobní dopravu, tak pro přepravu 
základního a nebezpečného zboží. To bylo 
možné zejména díky zaměstnancům, kteří 
nadále pracují za obtížných, 
nebezpečných a nejistých podmínek, aby 
zajistili přepravu lékařských potřeb 
a základního zboží po celé Evropě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Propojením hlavních dopravních tras 
Unie s jejími okrajovými regiony 
a územími přispívá železnice k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti.

(6) Propojením hlavních dopravních tras 
Unie s jejími okrajovými, horskými a těžko 
dostupnými regiony a územími, a to i na 
regionální a místní úrovni, zavedením a 
obnovením chybějících regionálních 
přeshraničních spojení1a a prosazováním 
elektrifikace1b přispívá železnice 



PE661.527/ 3

CS

k sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti. Odlehlé a venkovské oblasti 
navíc mají často méně sítí, které zaručují 
poskytování základních služeb 
obyvatelstvu, a tyto sítě jsou méně 
rozvinuté. Hraniční regiony v celé Unii 
tvoří 40 % území Unie a žije v nich třetina 
jejích obyvatel1c, avšak často se potýkají 
s dvojnásobně obtížnou situací, neboť 
mají venkovskou povahu a nacházejí se 
na okraji vnitrostátních sítí. Stále však 
chybí několik přeshraničních spojení, což 
brání dosažení plné účinnosti 
transevropské dopravní sítě. Investice do 
železniční infrastruktury by se měly navíc 
zaměřit na spojení, která přispívají 
k dosažení cílů Unie, pokud jde o přechod 
k jiným druhům dopravy, například 
v přístavech nebo na letištích, kde může 
být náklad distribuován ve vnitrozemí po 
železnici místo po silnici, pokud existuje 
odpovídající železniční infrastruktura. 
Posílení interoperability a podpora 
doplňkového přístupu mezi všemi 
dopravními odvětvími je základním cílem, 
kterého je třeba dosáhnout, aby se zlepšila 
hospodářská činnost v regionech, 
vytvořila nová pracovní místa a přispělo 
se k zotavení ze současné zdravotní 
a hospodářské krize.
________________
1a Zpráva GŘ REGIO nazvaná 
„Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions“ (Kvantifikace dopadů 
právních a správních hraničních překážek 
v regionech při pozemních hranicích), 
zdroj: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b Zpráva GŘ REGIO nazvaná 
„Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions“ (Kvantifikace dopadů 
právních a správních hraničních překážek 
v regionech při pozemních hranicích), 
zdroj: 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c Zpráva GŘ REGIO nazvaná 
„Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions“ (Kvantifikace dopadů 
právních a správních hraničních překážek 
v regionech při pozemních hranicích), 
zdroj: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě 
v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě 
v Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu otevřít 
se konkurenci, podporovat inovace, 
interoperabilitu a digitalizaci, dokončit síť 
TEN-T a koridory pro nákladní dopravu, 
urychlit zavádění moderních evropských 
systémů řízení železničního provozu 
(ERTMS), a to jak pro palubní zařízení, 
tak pro traťová zařízení, internalizovat 
externí náklady, co nejvíce omezit hluk 
a podporovat lepší integraci mezi 
logistickými systémy a kvalitou života 
občanů. Železnice často ochromují 
zastaralé obchodní a provozní postupy 
a příliš stárnoucí infrastruktura 
a kolejová vozidla. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace, což zároveň 
zajistí fungování vnitřního trhu, zvýší 
dopravu a zachová nebo zlepší již nyní 
vysokou úroveň bezpečnosti. Proto je třeba 
železniční odvětví dále posilovat, aby bylo 
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pro cestující, zaměstnance i podniky 
atraktivnější. Má-li k tomu dojít, je třeba 
zajistit vhodnou infrastrukturu a využívat 
silné nástroje financování EU. Je třeba 
zdůraznit úlohu Agentury Evropské unie 
pro železnice (ERA) při odstraňování 
technických překážek v jednotném 
evropském železničním prostoru.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu propagace železniční 
dopravy v souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou 
a inteligentní mobilitu, měl by být rok 
2021 vyhlášen Evropským rokem 
železnice. Rok 2021 bude pro železniční 
politiku Unie důležitý, bude totiž prvním 
úplným rokem, v jehož průběhu se budou 
pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého 
železničního balíčku provádět v celé Unii, 
zejména pokud jde o otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
a snížení nákladů a omezení 
administrativní zátěže pro železniční 
podniky působící v celé Unii. V řadě 
členských států se zvyšuje zájem veřejnosti 
o železnici, mj. i o noční vlakové spoje; 
o tomto zájmu svědčí také popularita 
#DiscoverEU. Mezinárodní kulturní 
festival Europalia navíc svůj ročník 2021 
věnuje vlivu železnice na umění a 
vyzdvihne výraznou úlohu vlakové 
dopravy v prosazování sociálních, 
hospodářských a průmyslových změn,

(8) V zájmu propagace železniční 
dopravy v souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu, a to i pokud jde o udržitelnou 
a inteligentní mobilitu, měl by být rok 
2021 vyhlášen Evropským rokem 
železnice. Rok 2021 bude pro železniční 
politiku Unie důležitý, bude totiž prvním 
úplným rokem, v jehož průběhu se budou 
pravidla dohodnutá v rámci čtvrtého 
železničního balíčku provádět v celé Unii, 
zejména pokud jde o otevření trhu 
vnitrostátních služeb v přepravě cestujících 
a snížení nákladů a omezení 
administrativní zátěže pro železniční 
podniky působící v celé Unii. Zvláštní 
význam je rovněž třeba klást na správné 
prosazování 4. železničního balíčku a na 
novou úlohu Agentury Evropské unie pro 
železnice. Evropský rok železnice by měl 
představovat výchozí bod pro obecnější 
strategii pro železnici zaměřenou na 
dokončení jednotného evropského 
železničního prostoru. V řadě členských 
států se zvyšuje zájem veřejnosti o 
železnici, mj. i o noční vlakové spoje; 
o tomto zájmu svědčí také popularita 
#DiscoverEU. Železniční doprava by měla 
být nedílnou součástí poskytování 
plynulých dopravních řešení „ode dveří ke 
dveřím“ v kombinaci s jinými druhy 
dopravy, včetně aktivního cestování. 
Mezinárodní kulturní festival Europalia 
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navíc svůj ročník 2021 věnuje vlivu 
železnice na umění a vyzdvihne výraznou 
úlohu vlakové dopravy v prosazování 
sociálních, hospodářských, průmyslových 
a ekologických změn,

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Převážná většina nákladní dopravy 
začíná nebo končí ve městech a na 
předměstích. V těchto oblastech žije 70 % 
obyvatel a vzniká zde 85 % HDP EU. 
Stejně tak dojíždějící cestující představují 
80–90 % všech cestujících. To znamená, 
že městské aglomerace významně 
přispívají k celkové výkonnosti osobní 
železniční dopravy. Proto je třeba 
modernizovat a obnovit nedostatečně 
využívané příměstské a regionální tratě, 
aby se co nejvíce podpořila inteligentní 
městská mobilita s nízkým dopadem na 
životní prostředí a lepší sociální 
a hospodářská soudržnost. Značné 
finanční prostředky a vyšší míry 
spolufinancování jsou nezbytné pro 
investice do železniční infrastruktury 
a mají zásadní význam pro modální 
konkurenceschopnost železniční dopravy. 
Investice do železniční infrastruktury jsou 
klíčové pro modální konkurenceschopnost 
železnice. Na železniční dopravu je sice 
určeno 80 % finančních prostředků 
z Nástroje pro propojení Evropy, je však i 
na členských státech, aby prováděly 
ambiciózní investiční politiky na podporu 
přechodu k jiným druhům dopravy. Tyto 
investice by měly být založeny na „indexu 
železničního propojení“ s cílem 
maximalizovat účinnost jednotného 
evropského železničního prostoru. Úlohu 
motivovaných pracovníků nelze 
podceňovat, protože tito pracovníci 
zajišťují hladký provoz. Železniční odvětví 
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nicméně jen těžko hledá nové 
zaměstnance. Aby bylo možné plně využít 
jeho potenciál, musí diverzifikovat své 
pracovní síly a zejména přilákat ženy a 
mladé pracovníky. Toto hledisko je třeba 
prosazovat na všech institucionálních 
úrovních.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Zvýšení atraktivity železniční 
dopravy vyžaduje, aby se služby 
zaměřovaly na uživatele a byly 
organizované a koncipované tak, aby 
poskytovaly dobrou hodnotu a zároveň 
dlouhodobou spolehlivost a vynikající 
kvalitu služeb. Tyto služby by měly být 
cenově konkurenceschopné a měly by 
odrážet účinné využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy, a to především tak, že 
zdůrazňuje, že železnice může Unii 
výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality, a tak, že se přitom 
obrací na širší veřejnost, zejména pak na 
mladé lidi;

a) propaguje železniční dopravu jako 
páteř udržitelné, inovativní, intermodální, 
bezpečné a cenově dostupné dopravy 
a jako účinnou logistickou síť, která je 
schopna zaručit základní služby, a to i 
v případě neočekávaných krizí;

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
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Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) propaguje úlohu železniční dopravy 
při dosahování cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality co nejrychleji, 
nejpozději však do roku 2050, mimo jiné 
tím, že bude dosažitelná pro širší 
veřejnost, zejména pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace, jakož i pro mladé lidi;

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) a a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) posiluje železniční dopravu, mimo 
jiné zlepšením přeshraniční spolupráce 
mezi provozovateli infrastruktury s cílem 
pomoci dosáhnout lepšího přeshraničního 
železničního propojení, včetně 
přeshraničních charterových vlaků; 
ac) rozvíjí politiku přechodu k jiným 
druhům dopravy v cestovním ruchu 
jakožto sítě, která může propojit 
venkovské oblasti a zvýšit a utvářet 
povědomí veřejnosti o evropském 
udržitelném cestovním ruchu, a informuje 
o této politice;

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který sbližuje 
občany, umožňuje jim objevovat Unii 

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který sbližuje 
občany, umožňuje jim objevovat Unii 
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v celé její rozmanitosti, podporuje 
soudržnost a přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie;

v celé její rozmanitosti, podporuje 
sociálně-ekonomickou a územní 
soudržnost, přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie a zároveň podporuje dokončení 
sítě TEN-T, odstraňuje překážky 
především v přeshraničních oblastech, 
a zvyšuje tak interoperabilitu dopravy tím, 
že nabízí komplexní řešení pro osoby a 
zboží; zdůrazňuje proto potřebu, aby se 
unijní mozaika vnitrostátních železničních 
sítí změnila na skutečně evropskou síť, 
zejména podporou regionálního 
přeshraničního železničního propojení 
v celé EU;

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvyšuje přínos železnice pro 
hospodářství, průmysl a společnost Unie 
tím, že zahrnuje zejména aspekty 
regionálního rozvoje, 
konkurenceschopnosti průmyslu, 
udržitelného cestovního ruchu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže 
a kultury a zlepšení přístupnosti pro 
zdravotně postižené osoby;

c) zvyšuje přínos železnice pro 
hospodářství, průmysl, obchod 
a společnost Unie tím, že zahrnuje zejména 
aspekty regionálního a místního rozvoje, 
udržitelného cestovního ruchu, atraktivní 
kariéry, vzdělávání, mládeže a kultury 
a zlepšení přístupnosti pro starší osoby 
a osoby se zdravotním postižením 
a omezenou schopností pohybu 
a orientace;

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) důrazně podporuje výzkum 
a inovace v oblasti železniční dopravy, 
zvláště prostřednictvím podniku 
Shift2Rail a jeho nástupců, zejména 
s cílem zvýšit kapacitu evropské železniční 
sítě, dosáhnout vyšší kvality služeb 
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a dekarbonizace v oblasti železniční 
dopravy;

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zdůrazňuje postavení Unie jako 
globálního průmyslového klastru 
konkurenceschopnosti s hlavními 
iniciativami v oblasti inovací a vývozu;

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) usnadňuje sdílení údajů s novými 
účastníky a třetími stranami.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posiluje železniční dopravu 
v aglomeracích a předměstích s cílem 
podpořit prostorově nenáročnou dopravu 
„ode dveří ke dveřím“, šetrnou ke klimatu 
a vstřícnou k lidem, a to i prostřednictvím 
snadno srozumitelného a důsledně 
prosazovaného systému práv cestujících 
s cílem zlepšit kvalitu služeb a podpořit 
sociální a ekonomické začlenění;
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Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) mobilizuje úlohu, kterou železnice 
hraje ve společném evropském 
kolektivním povědomí, zejména pokud jde 
o kulturní a historické aspekty, 
a připomíná úlohu železnice při budování 
evropské prosperity a v průmyslových 
revolucích ve špičkových technologiích ve 
21. století; poukazuje na skutečnost, že 
vlaky, železniční stanice a železniční 
infrastruktura jako součást evropského 
kulturního dědictví si zaslouží být 
propagovány a připomínány ve spolupráci 
s muzei nebo jinými kulturními místy 
a akcemi;

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) propaguje stávající unijní síť 
nočních vlaků a podporuje iniciativy, 
v jejichž rámci jsou přeshraniční noční 
vlaky využívány k podpoře vizuální 
identity EU;

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) propaguje atraktivitu železničního 
povolání, a to i podporou spravedlivých 
pracovních podmínek a ochrany 
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zaměstnanců před zneužíváním.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) iniciativy a akce na podporu diskuse, 
zvyšování povědomí a snazšího zapojení 
občanů, podniků a veřejných orgánů s 
cílem přilákat více cestujících a zboží na 
železnici jakožto prostředku boje proti 
změně klimatu, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí 
v členských státech;

a) iniciativy a akce na podporu diskuse, 
budování pozitivního obrazu, zvyšování 
povědomí a snazšího zapojení občanů, 
podniků a veřejných orgánů v zájmu 
obnovení důvěry v železnici s cílem 
přilákat více cestujících a zboží na 
železnici jakožto prostředku boje proti 
změně klimatu, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí 
v členských státech na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, přičemž se 
rovněž zdůrazní bezpečnost a pohodlí 
cestování po železnici jako dopravy, která 
má intermodální povahu;

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) iniciativy, které zdůrazňují, že 
železniční doprava je nedílnou součástí 
dopravy „ode dveří ke dveřím“ a kladou 
důraz na potřebu intermodální integrace 
a propojení s jinými druhy dopravy, 
včetně zeměpisně odlehlých regionů 
a ostrovů;

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)



PE661.527/ 13

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) iniciativy v členských státech na 
podporu využívání železniční dopravy 
u pracovních cest a dojíždění jak ve 
veřejném, tak v soukromém sektoru;

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) iniciativy na podporu 
technologických inovací za účelem 
rozvoje jednotných jízdenek a digitálních 
multimodálních jízdních dokladů;

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) iniciativy na podporu investic do 
terminálů a kolejových vozidel jako 
možnosti optimalizovaného přechodu na 
jiný druh dopravy, která přispěje 
k dekarbonizaci nákladní dopravy 
a rozvoji inteligentní a udržitelné 
mobility;

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) iniciativy, které poukazují na 
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univerzální rozměr železniční dopravy 
z hlediska služeb, přičemž se zajistí jak 
územní přístupnost, tak další aspekty 
dostupnosti (čekací doba, hustota 
přístupových míst, přístupnost pro 
cestující se sníženou schopností pohybu 
a orientace a starší osoby atd.);

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

af) Komise prozkoumá možnost 
vytvoření indexu železničního propojení 
zaměřeného na kategorizaci 
konzistentnosti, kvality a rozmanitosti 
nabídky, jakož i dostupnosti 
a intermodálních možností, za účelem 
měření integrace sítě; cílem tohoto indexu 
je určit oblasti, v nichž jsou investice 
v odvětví železniční dopravy obzvláště 
nezbytné;

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informační kampaně, výstavy, 
inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové 
kampaně s cílem vybídnout cestující, 
spotřebitele a podniky ke změně chování 
a podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela 
na dosažení cílů v oblasti udržitelnější 
dopravy;

b) informační kampaně, výstavy, 
inspirační aktivity, vzdělávací a osvětové 
kampaně a prezentační a informační vlaky 
s cílem vybídnout cestující, spotřebitele 
a podniky ke změně chování a podnítit 
veřejnost, aby se aktivně podílela na 
dosažení cílů v oblasti udržitelnější 
dopravy;
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Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) shromažďování zkušeností 
a osvědčených postupů s cílem vytvořit 
rovné podmínky mezi jednotlivými druhy 
dopravy a v konečném důsledku snížit 
náklady pro společnost;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podpora rozšiřování regionální 
infrastruktury zejména prosazováním 
vedení nákladní dopravy mimo hlavní 
koridory;

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) iniciativy k určení možností 
optimalizace sítě a zlepšení digitalizace, 
zejména pokud jde o poskytování 
informací o tarifech a jízdních řádech 
v reálném čase, aby cestující v železniční 
přepravě měli možnost srovnání a přístup 
k informacím o nezávislých externích 
poskytovatelích;
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Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) činnosti k lepšímu šíření informací 
o vymáhání práv cestujících, včetně 
iniciativ ke zlepšení informování 
cestujících, vymáhání nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 s cílem 
poskytovat srovnatelné údaje o všech 
druzích dopravy;

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) iniciativy na podporu přechodu 
k jiným druhům dopravy v cestovním 
ruchu se společnou podporou 
železničního odvětví, evropského 
kulturního odvětví a vnitrostátních 
a evropských zástupců odvětví cestovního 
ruchu jakožto sítě, která může propojit 
všechny oblasti na vnitrostátní, regionální 
a venkovské úrovni a může zvýšit a utvářet 
povědomí veřejnosti o evropském 
udržitelném cestovním ruchu;

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ef) provádění činností, partnerství 
a akcí definovaných v příloze o akcích 
a partnerstvích;
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Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eg) iniciativy, které mají zajistit, aby 
finanční prostředky EU přidělené na úsilí 
o oživení v reakci na pandemii COVID-19 
byly využity k masivnímu rozšíření 
a zlepšení evropské železniční 
infrastruktury a aby členské státy plně 
zavedly evropský systém řízení 
železničního provozu (ERTMS) jak pro 
kolejová vozidla, tak pro infrastrukturu, 
zintenzívnily ochranu proti hluku a 
posílily přípojné tratě s cílem zlepšit 
mobilitu „od dveří ke dveřím“.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národní koordinátory. Národní 
koordinátoři zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národního koordinátora a na 
plnění jeho úkolů mu poskytnou 
dostatečné finanční a lidské zdroje. 
Národní koordinátoři zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni 
a jsou prostředníky pro koordinaci na 
úrovni Unie. Národní koordinátoři jsou 
zvolení na základě jejich prokázané 
angažovanosti v rozvoji železniční dopravy 
v Evropě.

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
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Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy s přihlédnutím ke své 
politické struktuře a rozdělení pravomocí 
jmenují příslušné koordinátory.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává pravidelná zasedání 
zúčastněných stran a zástupců organizací či 
subjektů působících v oblasti železniční 
dopravy, včetně stávajících mezinárodních 
sítí a příslušných nevládních organizací 
a mládežnických organizací a komunit, 
s cílem získat jejich pomoc při provádění 
Evropského roku na úrovni Unie.

Komise svolává pravidelná zasedání všech 
zúčastněných stran a zástupců organizací či 
subjektů působících v oblasti železniční 
dopravy, včetně stávajících mezinárodních 
sítí, příslušných nevládních organizací, 
univerzit a technologických center 
a zástupců mládežnických organizací, 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením a sníženou 
schopností pohybu a orientace a komunit, 
s cílem získat jejich pomoc při provádění 
Evropského roku na úrovni Unie. Komise 
využije těchto setkání k podpoře 
celoevropské diskuse o železniční politice, 
překážkách, potenciálu dekarbonizace 
a sociálně a environmentálně udržitelné 
politice mobility s cílem založit na tomto 
příspěvku budoucí legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Rozpočet

Finanční krytí pro provádění tohoto 
rozhodnutí na období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2022 činí 16 milionů EUR. 
Roční rozpočtové prostředky schvalují 



PE661.527/ 19

CS

Evropský parlament a Rada v mezích 
víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha
Akce a partnerství
Partnerství podporují celou škálu 
činností, jejichž cílem je uvést do praxe 
Evropský rok železnice prostřednictvím 
akcí určených občanům. V této příloze je 
uveden orientační seznam akcí, které mají 
být během Evropského roku železnice 
provedeny za podpory různých partnerství, 
podle rozsahu jejich působnosti.
Následující partnerství, akce nebo 
činnosti budou uspořádány během 
Evropského roku, pokud to okolnosti 
dovolí:
– partnerství s filmovými festivaly po celé 
Evropě s cílem zdůraznit silné zakotvení 
železnice v kinematografických dílech, 
spolupráce s evropskými železničními 
muzei a stávajícími kulturními událostmi, 
jako jsou filmové festivaly a umělecké 
výstavy
– partnerství s Agenturou Evropské unie 
pro železnice s cílem zdůraznit:
i) výkonnost odvětví v Evropě,
ii) know-how subjektů v tomto odvětví, 
a zejména železničářů,
iii) přínosy železnice pro bezpečnost 
a ochranu životního prostředí a
iv) kariérní příležitosti pro studenty 
středních a vysokých škol a učně,
– mobilizace železničních muzeí s cílem 
zprostředkovat poselství Evropského roku 
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železnice,
– mobilní vlakové výstavy na území Unie 
s cílem informovat veřejnost o cílech 
Evropského roku a zdůraznit atraktivitu 
jeho poselství,
– zavedení průkazu Interrail pro mladé 
lidi, zejména v rámci programu Erasmus, 
nebo v rámci kvízů s cílem rozšířit dopad 
Evropského roku železnice,
– využití potenciálu nádraží jako 
uměleckých prostor, míst setkávání 
v rámci měst a ekonomických, kulturních 
a občanských uzlů.


