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Návrh rozhodnutia (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode treba pretransformovať 
hospodárstvo Únie a prehodnotiť politiky, 
najmä v oblasti dopravy a mobility, čo 
znamená urýchlenie prechodu na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Za 
štvrtinu emisií skleníkových plynov v Únii 
je zodpovedná doprava, pričom tento 
podiel sa neustále zvyšuje. Pokiaľ chceme 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, musíme 
do roku 2050 znížiť emisie z dopravy 
o 90 %. Pri dosahovaní udržateľnej 
dopravy sú prvoradí používatelia, ktorým 
musíme poskytnúť cenovo dostupnejšie, 
prístupnejšie, zdravšie a čistejšie 
alternatívy k ich súčasným návykom 
v oblasti mobility. V rámci európskej 
zelenej dohody sa má urýchliť prechod na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu s cieľom 
riešiť tieto výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 

(4) V súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode treba pretransformovať 
hospodárstvo Únie a prehodnotiť politiky, 
najmä v oblasti dopravy a mobility, čo 
znamená urýchlenie prechodu na 
udržateľnú, inteligentnú, intermodálnu, 
interoperabilnú a prepojenú mobilitu. Za 
štvrtinu emisií skleníkových plynov v Únii 
je zodpovedná doprava, pričom tento 
podiel sa neustále zvyšuje. Pokiaľ chceme 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, musíme 
čo najskôr a najneskôr do roku 2050 
znížiť emisie z dopravy o 90 %. Pri 
dosahovaní udržateľnej dopravy sú 
prvoradí používatelia, ktorým musíme 
poskytnúť cenovo dostupnejšie, 
prístupnejšie, zdravšie, čistejšie a 
energeticky účinnejšie alternatívy k ich 
súčasným návykom v oblasti mobility 
a zároveň podporiť tie, pri ktorých sa už 
využívajú udržateľné druhy dopravy, ako 
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v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty.

je chôdza, jazda na bicykli a verejná 
doprava. Udržateľná doprava znamená 
vysoký štandard pracovných podmienok; 
znamená aj úrovne cien, ktoré zahŕňajú 
externé náklady. V rámci Európskej 
zelenej dohody sa má urýchliť prechod na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu s cieľom 
riešiť tieto výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty. Preto je 
dôležité pokročiť v realizácii 
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a 
zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné 
finančné zdroje.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Pandémia COVID-19 zasiahla 
odvetvie dopravy mimoriadne ťažko. 
Odvetvie železničnej dopravy zaznamenalo 
bezprecedentný pokles počtu cestujúcich. 
Napriek prevádzkovým a finančným 
obmedzeniam si toto odvetvie zachovalo 
kľúčové spojenia tak v osobnej doprave, 
ako aj v preprave základného a 
nebezpečného tovaru. Bolo to možné 
najmä vďaka zamestnancom, ktorí v 
ťažkých, nebezpečných a neistých 
podmienkach naďalej pracovali v snahe 
zabezpečiť, aby sa zdravotnícke potreby a 
základný tovar mohli prepravovať po celej 
Európe.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vďaka prepojeniu hlavných 
dopravných tepien Únie s jej okrajovými 

(6) Vďaka prepojeniu hlavných 
dopravných tepien Únie s jej okrajovými, 
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regiónmi a územiami prispieva odvetvie 
železničnej dopravy k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

horskými a ťažko dostupnými regiónmi a 
územiami, a to aj na regionálnej a 
miestnej úrovni, vďaka vytvoreniu a 
obnoveniu chýbajúcich regionálnych 
cezhraničných železničných spojení1a a 
pokroku pri elektrifikácii1b prispieva 
odvetvie železničnej dopravy k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Okrem toho majú odľahlé a 
vidiecke oblasti často menej početné a 
menej rozvinuté siete, ktoré zaručujú 
poskytovanie základných služieb 
obyvateľstvu. Pohraničné regióny v celej 
Únii tvoria 40 % územia Únie a žije v nich 
tretina jej obyvateľstva1c, ale často sa 
nachádzajú v dvojnásobne ťažkej situácii, 
keďže majú vidiecky charakter a 
nachádzajú sa na okraji vnútroštátnych 
sietí. Stále však chýbajú viaceré 
cezhraničné prepojenia, čo bráni v 
dosiahnutí úplnej efektívnosti 
transeurópskej dopravnej siete. Investície 
do železničnej infraštruktúry by sa okrem 
toho mali zamerať na tie spojenia, ktoré 
prispievajú k cieľom Únie týkajúcim sa 
prechodu na iné druhy dopravy, napríklad 
v prístavoch alebo v oblastiach letísk, kde 
sa náklad môže distribuovať vo 
vnútrozemí po železnici namiesto ciest, za 
predpokladu, že tam existuje primeraná 
železničná infraštruktúra. Posilnenie 
interoperability a podpora doplnkového 
prístupu vo všetkých odvetviach dopravy 
je základným cieľom, ktorý treba 
dosiahnuť, aby sa zlepšila hospodárska 
činnosť v regiónoch, vytvorili nové 
pracovné miesta a prispelo k oživeniu po 
súčasnej zdravotnej a hospodárskej kríze.
________________
1a Správa GR REGIO „Vyčíslenie účinkov 
právnych a administratívnych prekážok v 
pohraničných regiónoch s pozemnou 
hranicou“ (zdroj: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).
1b Správa GR REGIO „Vyčíslenie účinkov 
právnych a administratívnych prekážok v 
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pohraničných regiónoch s pozemnou 
hranicou“ (zdroj: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).
1c Správa GR REGIO „Vyčíslenie účinkov 
právnych a administratívnych prekážok v 
pohraničných regiónoch s pozemnou 
hranicou“ (zdroj: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zatiaľ čo podiel osobnej železničnej 
dopravy na pozemnej doprave v Únii sa od 
roku 2007 len mierne zvýšil, podiel 
nákladnej dopravy sa znížil. Skutočnému 
jednotnému európskemu železničnému 
priestoru stojí v ceste ešte veľa prekážok, a 
to aj vzhľadom na potrebu minimalizovať 
hluk. Prekonanie týchto prekážok spolu so 
znižovaním nákladov a zrýchlením 
inovácie umožní využiť plný potenciál 
železničnej dopravy. Preto potrebuje ďalší 
impulz, aby sa stala atraktívnejšou pre 
cestujúcich aj pre podniky.

(7) Zatiaľ čo podiel osobnej železničnej 
dopravy na pozemnej doprave v Únii sa od 
roku 2007 len mierne zvýšil, podiel 
nákladnej dopravy sa znížil. Skutočnému 
jednotnému európskemu železničnému 
priestoru stojí v ceste ešte veľa prekážok, a 
to aj vzhľadom na potrebu otvoriť sa 
hospodárskej súťaži, podporiť inovácie, 
interoperabilitu a digitalizáciu, dokončiť 
TEN-T a koridory nákladnej dopravy, 
urýchliť zavádzanie celoeurópskych 
moderných systémov riadenia železničnej 
dopravy (ERTMS) pre vozidlové aj 
traťové zariadenia, internalizovať externé 
náklady, minimalizovať hluk a 
podporovať lepšiu integráciu medzi 
logistickými systémami a kvalitou života 
občanov. Železnice sú často ochromené, 
pretože obchodné a prevádzkové postupy 
sú zastarané a infraštruktúra a železničné 
vozidlá príliš rýchlo starnú. Prekonanie 
týchto prekážok spolu so znižovaním 
nákladov a zrýchlením inovácií umožní 
železničnej doprave naplno využiť svoj 
potenciál a zároveň zabezpečí fungovanie 
vnútorného trhu, zvýši premávku a 
zachová alebo zlepší už aj tak vysokú 
úroveň bezpečnosti. Odvetvie železničnej 
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dopravy preto potrebuje ďalší impulz, aby 
sa stalo atraktívnejším pre cestujúcich, 
zamestnancov aj pre podniky. Na to musí 
mať vhodnú infraštruktúru a využívať 
silné nástroje financovania EÚ. Mala by 
sa zdôrazniť úloha agentúry ERA pri 
odstraňovaní technických prekážok v 
rámci jednotného európskeho 
železničného priestoru.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom podporiť železničnú 
dopravu v súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode, a to aj so zreteľom na udržateľnú a 
inteligentnú mobilitu, by sa rok 2021 mal 
vyhlásiť za „Európsky rok železníc“. Bude 
to dôležitý rok pre politiku Únie v oblasti 
železničnej dopravy, keďže pôjde o prvý 
celý rok, v ktorom sa v celej Únii budú 
uplatňovať pravidlá dohodnuté v rámci 
štvrtého železničného balíka, konkrétne v 
súvislosti s otvorením trhu pre služby 
vnútroštátnej osobnej dopravy a znížením 
nákladov a administratívnej záťaže pre 
železničné podniky pôsobiace v celej Únii. 
V mnohých členských štátoch narastá 
záujem verejnosti o železnice vrátane 
nočných vlakov, čoho dôkazom je 
popularita hashtagu #DiscoverEU. Okrem 
toho bude medzinárodný umelecký festival 
Europalia v roku 2021 zameraný na vplyv 
železnice na umenie a vyzdvihne dôležitú 
úlohu železničnej dopravy pri presadzovaní 
sociálnych, hospodárskych a 
priemyselných zmien,

(8) S cieľom podporiť železničnú 
dopravu v súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode, a to aj so zreteľom na udržateľnú a 
inteligentnú mobilitu, by sa rok 2021 mal 
vyhlásiť za „Európsky rok železníc“. Bude 
to dôležitý rok pre politiku Únie v oblasti 
železničnej dopravy, keďže pôjde o prvý 
celý rok, v ktorom sa v celej Únii budú 
uplatňovať pravidlá dohodnuté v rámci 
štvrtého železničného balíka, konkrétne v 
súvislosti s otvorením trhu pre služby 
vnútroštátnej osobnej dopravy a znížením 
nákladov a administratívnej záťaže pre 
železničné podniky pôsobiace v celej Únii. 
Osobitný význam treba pripisovať aj 
správnemu presadzovaniu 4. železničného 
balíka a novej úlohe agentúry ERA. 
Európsky rok železníc by mal byť 
východiskovým bodom všeobecnejšej 
stratégie v oblasti železníc zameranej na 
dosiahnutie jednotného európskeho 
železničného priestoru. V mnohých 
členských štátoch narastá záujem 
verejnosti o železnice vrátane nočných 
vlakov, čo dokazuje aj popularita iniciatívy 
#DiscoverEU. Železnica by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou poskytovania 
bezproblémových dopravných riešení „od 
dverí k dverám“ v kombinácii s inými 
druhmi dopravy vrátane aktívneho 
cestovania. Okrem toho bude 
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medzinárodný umelecký festival Europalia 
v roku 2021 zameraný na vplyv železnice 
na umenie a vyzdvihne dôležitú úlohu 
železničnej dopravy pri presadzovaní 
sociálnych, hospodárskych, priemyselných 
a ekologických zmien,

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Prevažná časť nákladnej dopravy sa 
začína alebo končí v mestách a na 
predmestiach. Žije v nich 70 % 
obyvateľstva a 85 % HDP EÚ sa vytvára 
práve v týchto oblastiach. Podobne 
predstavujú ľudia dochádzajúci do 
zamestnania 80 až 90 % všetkých 
cestujúcich. To znamená, že mestské 
aglomerácie významne prispievajú k 
celkovej výkonnosti osobnej železničnej 
dopravy. Preto je potrebné modernizovať 
a zrenovovať nedostatočne využívané 
prímestské a regionálne spojenia, aby sa 
podporila inteligentná mestská mobilita s 
nízkym vplyvom na životné prostredie a 
lepšia sociálna a hospodárska súdržnosť. 
Na investície do železničnej infraštruktúry 
sú potrebné značné finančné prostriedky a 
zvýšená miera spolufinancovania, ktoré 
sú kľúčové pre modálnu 
konkurencieschopnosť železničnej 
dopravy. Investície do železničnej 
infraštruktúry sú kľúčom k modálnej 
konkurencieschopnosti železničnej 
dopravy. Do železničnej dopravy je síce 
nasmerovaných 80 % finančných 
prostriedkov v rámci Nástroja na 
prepájanie Európy, členské štáty sú však 
tiež zodpovedné za vykonávanie 
ambicióznych investičných politík na 
podporu prechodu na iné druhy dopravy. 
Tieto investície by mali byť založené na 
„indexe železničnej prepojenosti“ s 
cieľom maximalizovať efektívnosť 
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jednotného európskeho železničného 
priestoru. Úloha motivovaných 
zamestnancov, ktorú nemožno 
podceňovať, zaručuje hladký priebeh 
operácií. Železničný sektor má však 
problémy prilákať nových zamestnancov. 
Na dosiahnutie svojho plného potenciálu 
musí diverzifikovať svoju pracovnú silu a 
v prvom rade pritiahnuť ženy a mladých 
pracovníkov. Toto hľadisko by sa malo 
podporovať na všetkých inštitucionálnych 
úrovniach.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Zvýšenie atraktívnosti železničnej 
dopravy si vyžaduje, aby sa služby 
zameriavali na používateľa a aby boli 
organizované a koncipované tak, aby 
poskytovali dobrú hodnotu a zároveň 
trvalú spoľahlivosť a vynikajúcu kvalitu 
služieb. Tieto služby by mali byť cenovo 
konkurencieschopné a odrážať tak 
efektívne využívanie zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporí železničnú dopravu ako 
udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob 
dopravy, v prvom rade vyzdvihnutím jej 
významnej úlohy pri dosahovaní cieľa 
Únie v oblasti klimatickej neutrality do 
roku 2050 a oslovovaním širšej verejnosti, 
najmä mládeže;

a) podporí železničnú dopravu ako 
základ udržateľnej, inovatívnej, 
intermodálnej, bezpečnej a cenovo 
dostupnej dopravy a ako efektívnu 
logistickú sieť, ktorá dokáže zaručiť 
základné služby, a to aj počas 
neočakávaných kríz;
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) podporí jej úlohu pri dosahovaní 
cieľa Únie v oblasti klimatickej neutrality 
čo najskôr a do roku 2050, a to aj 
oslovením širšej verejnosti, najmä osôb so 
zdravotným postihnutím a so zníženou 
mobilitou, ako aj mládeže;

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové) a písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) posilní železničnú dopravu, a to aj 
zlepšením cezhraničnej spolupráce medzi 
manažérmi infraštruktúry s cieľom 
podporiť lepšiu cezhraničnú železničnú 
prepojenosť vrátane cezhraničných 
charterových vlakov; 
ac) rozvinie prechod na iný druh 
dopravy v politike cestovného ruchu ako 
sieť, ktorá môže prepojiť vidiecke oblasti 
a môže posilniť a utvárať povedomie 
verejnosti o európskom udržateľnom 
cestovnom ruchu, a bude o ňom 
informovať;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vyzdvihne európsky a cezhraničný 
rozmer železničnej dopravy, ktorá zbližuje 
občanov, umožňuje im objavovať 

b) vyzdvihne európsky a cezhraničný 
rozmer železničnej dopravy, ktorá zbližuje 
občanov, umožňuje im objavovať 
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rozmanitosť Únie, posilňuje súdržnosť a 
prispieva k integrácii vnútorného trhu 
Únie;

rozmanitosť Únie, posilňuje sociálno-
ekonomickú a územnú súdržnosť a 
prispieva k integrácii vnútorného trhu 
Únie, pričom zároveň podporuje 
dokončenie TEN-T, odstraňuje prekážky 
najmä v cezhraničných oblastiach, a tým 
zvyšuje interoperabilitu dopravy tým, že 
ponúka komplexné riešenia týkajúce sa 
ľudí a tovaru; zdôrazňuje preto potrebu 
premeniť mozaiku vnútroštátnych 
železničných sietí v Únii na skutočne 
európsku sieť, najmä podporou 
regionálnej cezhraničnej železničnej 
prepojenosti v celej EÚ;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zvýši prínos železničnej dopravy k 
hospodárstvu, priemyslu a spoločnosti 
Únie tak, že zahŕňa najmä aspekty 
regionálneho rozvoja, 
konkurencieschopnosti priemyslu, 
udržateľného cestovného ruchu, inovácie, 
zamestnanosti, vzdelávania, mládeže a 
kultúry a zlepšenia prístupnosti pre osoby 
so zdravotným postihnutím;

c) zvýši prínos železničnej dopravy k 
hospodárstvu, priemyslu, obchodu a 
spoločnosti Únie tak, že zahŕňa najmä 
aspekty regionálneho a miestneho rozvoja, 
udržateľného cestovného ruchu, 
atraktívnej kariéry, vzdelávania, mládeže a 
kultúry a zlepšenia prístupnosti pre staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím 
a zníženou pohyblivosťou;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) výrazne podporí výskum a inovácie v 
oblasti železníc, najmä prostredníctvom 
Shift2Rail a jeho nástupcov, najmä s 
cieľom zvýšiť kapacitu európskej 
železničnej siete, dosiahnuť vyššiu kvalitu 
železničných služieb a dekarbonizáciu;
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zdôrazní postavenie Únie ako 
globálneho priemyselného klastra 
konkurencieschopnosti s hlavnými 
iniciatívami v oblasti inovácií a vývozu;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) uľahčí výmenu údajov s novými 
účastníkmi trhu a dodávateľmi tretích 
strán.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posilní železničnú dopravu v 
aglomeráciách a na predmestiach s 
cieľom podporiť priestorovo úspornú 
dopravu, ktorá je šetrná ku klíme a 
zameraná na ľudí, a to aj prostredníctvom 
ľahko zrozumiteľného a dôsledne 
presadzovaného systému práv cestujúcich 
s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a 
podporiť sociálne a hospodárske 
začlenenie;
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) mobilizuje úlohu, ktorú zohráva 
železničná doprava v spoločnom 
európskom povedomí, najmä kultúrne a 
historické aspekty, pričom pripomína 
úlohu železníc pri budovaní európskej 
prosperity a v priemyselných revolúciách 
v špičkových technológiách 21. storočia; a 
zdôrazňuje, že vlaky, železničné stanice a 
železničná infraštruktúra si ako súčasť 
európskeho kultúrneho dedičstva zaslúžia, 
aby boli propagované a oslavované v 
spolupráci s múzeami alebo inými 
kultúrnymi miestami a podujatiami;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) propaguje existujúcu sieť nočných 
vlakov v Únii a povzbudzuje iniciatívy, v 
rámci ktorých cezhraničné nočné vlaky 
slúžia na podporu vizuálnej identity Únie;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) podporuje atraktívnosť železničného 
povolania, a to aj podporou spravodlivých 
pracovných podmienok a ochrany 
zamestnancov pred zneužívaním.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) iniciatívy a podujatia na podporu 
diskusie, zvyšovania informovanosti a 
jednoduchšieho zapojenia občanov, 
podnikov a subjektov verejného sektora s 
cieľom zvýšiť podiel osobnej a nákladnej 
železničnej dopravy ako prostriedku na boj 
proti zmene klímy, a to prostredníctvom 
viacerých kanálov a nástrojov vrátane 
podujatí v členských štátoch;

a) iniciatívy a podujatia na podporu 
diskusie, budovania pozitívneho obrazu, 
zvyšovania informovanosti a 
jednoduchšieho zapojenia občanov, 
podnikov a subjektov verejného sektora v 
záujme obnovenia dôvery v železnice s 
cieľom zvýšiť podiel osobnej a nákladnej 
železničnej dopravy ako prostriedku na boj 
proti zmene klímy, a to prostredníctvom 
viacerých kanálov a nástrojov vrátane 
podujatí v členských štátoch na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, pri 
súčasnom vyzdvihovaní bezpečnosti a 
pohodlia cestovania železničnou dopravou 
ako intermodálnej povahy;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) iniciatívy, v ktorých sa zdôrazňuje, 
že železničná doprava je neoddeliteľnou 
súčasťou dopravy „od dverí k dverám“, 
pričom sa zdôrazňuje potreba 
intermodálnej integrácie a vzájomného 
prepojenia s inými druhmi dopravy 
vrátane geograficky okrajových regiónov 
a ostrovov;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
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Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) iniciatív v členských štátoch s 
cieľom podporiť používanie železničnej 
dopravy pri služobných cestách aj na 
dochádzanie do zamestnania tak vo 
verejnom, ako aj v súkromnom sektore;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – bod a c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) iniciatívy na podporu 
technologických inovácií s cieľom 
vyvinúť priame prepravné doklady a 
digitálne multimodálne cestovné lístky;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ad) iniciatívy na podporu investícií do 
terminálov a železničných koľajových 
vozidiel ako možnosti optimalizovaného 
prechodu na iné druhy dopravy, ktorá 
prispeje k dekarbonizácii nákladnej 
dopravy a rozvoju inteligentnej a 
udržateľnej mobility;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a e (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ae) iniciatívy, ktoré poukážu na 
univerzálny rozmer železničnej dopravy, 
pokiaľ ide o služby, pričom sa zaručí 
územná prístupnosť, ako aj ďalšie 
aspekty prístupnosti (časy čakania, 
hustota prístupových bodov, prístupnosť 
pre cestujúcich so zníženou 
pohyblivosťou a starších ľudí atď.);

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

af) Komisia preskúma možnosť 
vytvoriť index železničnej prepojenosti 
zameraný na kategorizáciu 
konzistentnosti, kvality a rozmanitosti 
ponuky, ako aj možnosti dostupnosti a 
intermodality, ktorými sa meria integrácia 
siete. Cieľom tohto indexu je 
identifikovať oblasti, v ktorých sú 
investície do železničného sektora 
osobitne potrebné.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informačné kampane, výstavy, 
inšpiratívne činnosti, vzdelávacie a 
osvetové kampane na podporu zmien v 
správaní cestujúcich, spotrebiteľov a 
podnikov a na stimulovanie aktívneho 
zapojenia širokej verejnosti pri dosahovaní 
cieľov udržateľnejšej dopravy;

b) informačné kampane, výstavy, 
inšpiratívne činnosti, vzdelávacie a 
osvetové kampane, ako aj prezentačné a 
informačné vlaky na podporu zmien v 
správaní cestujúcich, spotrebiteľov a 
podnikov a na stimulovanie aktívneho 
zapojenia širokej verejnosti pri dosahovaní 
cieľov udržateľnejšej dopravy;
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zhromažďovanie skúseností a 
najlepších postupov s cieľom vytvoriť 
rovnaké podmienky pre jednotlivé druhy 
dopravy a v konečnom dôsledku znížiť 
náklady pre spoločnosť;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) podpora rozširovania regionálnej 
infraštruktúry, najmä podporou 
nákladnej dopravy mimo hlavných 
koridorov;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) iniciatívy na určenie možností 
optimalizácie siete a zlepšenia 
digitalizácie, najmä pokiaľ ide o 
poskytovanie informácií o cenách a 
cestovných poriadkoch v reálnom čase, 
aby mali cestujúci v železničnej preprave 
možnosť porovnania a prístup k 
informáciám o nezávislých externých 
poskytovateľoch;
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) činnosti na lepšie šírenie informácií 
o presadzovaní práv cestujúcich vrátane 
iniciatív na zlepšenie informácií pre 
cestujúcich, presadzovanie nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
80/2009 zo 14. januára 2009 s cieľom 
poskytnúť porovnateľné údaje o všetkých 
druhoch dopravy;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ee) iniciatívy na podporu prechodu na 
iné druhy dopravy v cestovnom ruchu so 
spoločnou podporou železničného sektora, 
európskeho kultúrneho priemyslu a 
národných a európskych zástupcov 
odvetvia cestovného ruchu ako siete, ktorá 
môže prepojiť všetky oblasti na národnej, 
regionálnej a vidieckej úrovni a ktorá 
môže zvýšiť a utvárať povedomie 
verejnosti o európskom udržateľnom 
cestovnom ruchu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ef) realizácia činností, partnerstiev a 
podujatí stanovených v prílohe Podujatia 
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a partnerstvá;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eg) iniciatívy, ktorými sa zabezpečí, aby 
sa finančné prostriedky EÚ vyčlenené na 
úsilie o obnovu v reakcii na pandémiu 
COVID-19 použili na masívne rozšírenie 
a zlepšenie európskej železničnej 
infraštruktúry a aby členské štáty v plnej 
miere zaviedli Európsky systém riadenia 
železničnej dopravy (ERTMS), pokiaľ ide 
o vozidlové železničné koľajové vozidlá a 
infraštruktúru, zintenzívnili ochranu pred 
hlukom a posilnili prípojné trate s cieľom 
zlepšiť mobilitu „od dverí k dverám“.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za organizovanie účasti na Európskom 
roku na vnútroštátnej úrovni zodpovedajú 
členské štáty. Členské štáty na uvedený 
účel vymenujú národných koordinátorov. 
Národní koordinátori zabezpečujú 
koordináciu príslušných činností na 
vnútroštátnej úrovni.

Za organizovanie účasti na Európskom 
roku na vnútroštátnej úrovni zodpovedajú 
členské štáty. Členské štáty na tento účel 
vymenujú národného koordinátora a 
poskytnú mu primerané finančné a 
ľudské zdroje na plnenie úloh. Národní 
koordinátori zabezpečujú koordináciu 
príslušných činností na vnútroštátnej 
úrovni a zabezpečujú prepojenie s 
koordináciou na úrovni Únie. 
Vnútroštátni koordinátori sú vyberaní na 
základe ich preukázateľnej angažovanosti 
za rozvoj železničnej dopravy v Európe.

Pozmeňujúci návrh 36
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Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú príslušných 
koordinátorov so zreteľom na svoje 
politické štruktúry a rozdelenie 
právomocí.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zvoláva pravidelné zasadnutia 
zainteresovaných strán a zástupcov 
organizácií alebo subjektov, ktoré sú 
aktívne v oblasti železničnej dopravy, 
vrátane existujúcich nadnárodných sietí 
a príslušných mimovládnych organizácií, 
ako aj mládežníckych organizácií a 
komunít, aby jej pomohli pri realizácii 
Európskeho roka na úrovni Únie.

Komisia zvoláva pravidelné zasadnutia 
všetkých zainteresovaných strán 
a zástupcov organizácií alebo subjektov, 
ktoré sú aktívne v oblasti železničnej 
dopravy, vrátane existujúcich 
nadnárodných sietí a príslušných 
mimovládnych organizácií, univerzít a 
technologických centier, ako aj zástupcov 
mládežníckych organizácií, organizácií 
zastupujúcich osoby so zdravotným 
postihnutím a zníženou mobilitou a 
komunít, aby jej pomohli pri realizácii 
Európskeho roka na úrovni Únie. Komisia 
využije tieto zasadnutia na podporu 
celoeurópskej diskusie o železničnej 
politike, prekážkach, potenciáli 
dekarbonizácie a sociálne a 
environmentálne udržateľnej politike 
mobility s cieľom založiť budúce 
legislatívne návrhy na tomto príspevku.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Rozpočet
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Finančné krytie na vykonávanie tohto 
rozhodnutia v období od 1. januára 2020 
do 31. decembra 2022 je 16 miliónov 
EUR. Ročné rozpočtové prostriedky 
schvaľuje Európsky parlament a Rada 
v medziach viacročného finančného 
rámca.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha
Podujatia a partnerstvá
Partnerstvá podporujú celý rad činností 
na realizáciu Európskeho roka železníc 
prostredníctvom podujatí určených 
občanom. V tejto prílohe sa uvádza 
neúplný zoznam podujatí, ktoré sa majú 
uskutočniť počas Európskeho roka 
železníc s podporou rôznych partnerstiev 
podľa ich rozsahu pôsobnosti.
Počas európskeho roka sa zorganizujú 
tieto partnerstvá, podujatia alebo činnosti, 
ak to okolnosti umožnia:
– partnerstvá s filmovými festivalmi v 
celej Európe s cieľom vyzdvihnúť 
popredné miesto železničnej dopravy v 
kinematografickej produkcii, – 
spolupráca s európskymi železničnými 
múzeami a existujúcimi kultúrnymi 
podujatiami, ako sú filmové festivaly a 
umelecké výstavy,
– partnerstvo so Železničnou 
agentúrou Európskej únie s cieľom 
zdôrazniť:
i) výkonnosť tohto odvetvia v Európe;
ii) know-how aktérov v odvetví, najmä 
pracovníkov železníc;
iii) výhody železníc z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany životného 
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prostredia a
iv) kariérne príležitosti pre žiakov, 
študentov a učňov;
– mobilizácia železničných múzeí s 
cieľom sprostredkovať posolstvá 
európskeho roka;
– putovné vlakové výstavy v Únii s 
cieľom informovať verejnosť o cieľoch 
európskeho roka a zdôrazniť atraktívnosť 
jeho mnohých posolstiev;
– poskytovanie preukazov Inter-rail 
mladým ľuďom v súvislosti so štúdiom 
alebo súťažami v rámci programu 
Erasmus s cieľom rozšíriť dosah 
európskeho roka,
– využívanie potenciálu staníc ako 
priestoru umenia, miest stretávania a 
hospodárskych, kultúrnych a občianskych 
centier.


