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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Železniční doprava má pro Evropu již více než 150 let velký význam, neboť umožňuje 
nebývalou mobilitu a nabízí nové příležitosti pro lidi, posiluje obchod, pomáhá podnikům růst 
a přispívá k hospodářskému rozvoji jednotlivých zemí. Dnes je železnice stejně důležitá jako 
dříve a představuje jeden z nejbezpečnějších, nejekologičtějších a nejúčinnějších způsobů 
dopravy. S cílem zdůraznit její význam, včetně jejího potenciálu dosáhnout cílů Unie v oblasti 
klimatu, navrhuje Komise vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnice a uspořádat řadu akcí 
v oblasti komunikace a občanské angažovanosti, spojených s iniciativou Evropský rok. 

Zpravodajka sdílí názor Komise ohledně významu železniční dopravy a její šetrnosti 
k životnímu prostředí. Pozornost si však zaslouží i další aspekty tohoto druhu dopravy. 

Stejně důležité jako úsilí o zvýšení počtu cestujících je realizace základní sítě a služeb. 
V současné době nemají všechny kontinentální členské státy železniční spojení se zbytkem 
Evropy ani nezbytnou infrastrukturu, která by takové spojení umožnila. Předpokladem pro 
používání vlaku musí taková možnost nejdřív existovat. Bez začlenění do evropské železniční 
sítě jsou téměř všechna odvětví příslušných členských států jasně znevýhodněna. Vzdělávání, 
cestování a kultura patří mezi nejvýznamnější dotčená odvětví. V oblasti vzdělávání se to 
negativně projevilo při využívání populárních programů a iniciativ EU, jako je Erasmus+ 
a DisocoverEU. Studenti z okrajových regionů EU a studenti ze znevýhodněného prostředí se 
jich často nemohou zúčastnit.

V oblasti kultury a cestovního ruchu je situace podobná. Čtyři z deseti Evropanů si volí cíl své 
cesty podle kulturní nabídky v daném místě. Města a regiony s lepší dopravní infrastrukturou, 
včetně dobrých železničních spojení, mají výhodu. Díky pokračujícím hygienickým opatřením, 
která byla zavedena v důsledku pandemie COVID-19, získají vlaky na oblíbenosti nejen jako 
jedna z udržitelnějších a nejbezpečnějších možností hromadné dopravy, ale často jako jediná 
schůdná a cenově dostupná alternativa k letecké dopravě, která by podle předpokladů měla 
výrazně zdražit. V blízké budoucnosti mnoho potenciálních cestujících z nejvzdálenějších 
regionů EU stále častěji upustí od cestování za kulturou na velké vzdálenosti v důsledku příliš 
velkých nákladů na leteckou dopravu a nedostupnosti železniční dopravy v jejich oblasti. 
V roce železnice je třeba upozornit na výše uvedené problémy a podpořit nutnost rozšíření 
zeměpisného pokrytí železniční dopravy.

Evropský rok železnice by se neměl zaměřovat pouze na cestování a přepravu zboží a osob po 
železnici, ale také na historickou a současnou úlohu vlaků, železničních stanic a železniční 
infrastruktury. V minulosti měly zásadní podíl na utváření regionálních tradic a identit 
a přispěly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Dnes jsou součástí evropského kulturního 
dědictví, které je třeba poznávat, ale také podporovat a chránit. Železniční stanice jsou rovněž 
důležitými katalyzátory podpory kvalitní architektury a plánování inteligentních měst a slouží 
jako prostor pro kulturní interakce a umělecká vyjádření. Cestování vlakem bez ohledu na cíl 
cesty však může být samo o sobě zážitkem a je často místem, které usnadňuje sociální a kulturní 
interakce. 

Na základě zkušeností z předcházejícího Evropského roku zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba 
aktivně zapojit širokou škálu zúčastněných stran, zejména organizovanou občanskou 
společnost, aby byl Evropský rok železnice nejen úspěšný, ale aby se rovněž stal trvalým 
politickým odkazem. Kromě zúčastněných stran uvedených v návrhu Komise mohou 
k propagaci významu a využívání železnice cenným způsobem přispět kulturní sdružení, 
mládežnické organizace a různá vzdělávací a školicí zařízení. Stejně tak zpravodajka zastává 
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názor, že synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie musí přesahovat rozměr 
čisté železnice a musí zahrnovat programy, které podporují občanskou angažovanost, například 
v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže. Podobně i Evropský rok železnice nabízí příležitost 
k budování trvalých partnerství se železničními společnostmi, která mohou pomoci zajistit, aby 
byly vlastní programy mobility Unie, zejména Erasmus+, ekologičtější. 

Zpravodajka je přesvědčen o důležitosti železnice, její sociální, kulturní, environmentální 
a ekonomické hodnotě a jejím potenciálu podpořit a urychlit územní soudržnost v celé Unii. 
Železniční doprava bude hrát významnou úlohu při plnění cílů v oblasti klimatu v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a při podpoře udržitelného růstu v budoucnosti. 

Zpravodajka nakonec bere na vědomí měnící se situaci v Evropě v důsledku pandemie COVID-
19 a nejistotu, kterou vyvolává, zejména pokud jde o cestování, ale také o akce, setkání 
a diskuse, které jsou klíčovou součástí iniciativy Evropského roku. Možná bude nutné datum 
zahájení Evropského roku železnice odložit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
novou strategií růstu, jejímž cílem je 
transformovat Unii na spravedlivou a 
prosperující společnost s moderní a 
konkurenceschopnou ekonomikou 
efektivně využívající zdroje, která v roce 
2050 nebude produkovat žádné emise 
skleníkových plynů a hospodářský růst v ní 
bude oddělen od využívání zdrojů.

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
novou strategií udržitelného růstu, jejímž 
cílem je transformovat Unii na 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a 
hospodářský růst v ní bude oddělen od 
využívání zdrojů.

__________________ __________________
15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 11. 
prosince 2019 – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final.

15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 11. 
prosince 2019 – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final.



AD\1209659CS.docx 5/22 PE650.707v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2
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 železnici a vnitrozemské 
vodní cesty.

(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. Emise z 
dopravy nadále rostou a připadá na ně 
čtvrtina emisí skleníkových plynů 
produkovaných v Unii, přičemž 
významnou měrou k nim přispívá městská 
doprava. 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, 
obecně dosažitelnější, zdravější a čistší 
alternativy k městským a meziměstským 
dopravním prostředkům, na které byli 
doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody 
pro Evropu je proto urychlit přechod k 
udržitelné a inteligentní mobilitě a přechod 
na nulové čisté emise. Značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, by se také měla 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se klimatické neutrality 
podařilo do roku 2050 dosáhnout, musí 
železnice sehrát zásadní úlohu. Jedná se o 
jeden z nejekologičtějších a energeticky 
nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je 
z velké části elektrifikována a emise CO2 

(5) Aby se cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality podařilo do roku 2050 
dosáhnout, musí železnice sehrát zásadní 
úlohu. Jedná se o jeden z 
nejekologičtějších a energeticky 
nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je 
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jsou mnohem nižší, než když se 
srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici 
nebo letecky. Zároveň je jediným druhem 
dopravy, který od roku 1990 soustavně 
snižuje své emise skleníkových plynů a 
emise CO2. Železnice kromě toho v období 
1990–201618 snížila svou spotřebu energie 
a stále více využívá obnovitelné zdroje 
energie.

z velké části elektrifikována a odpovídá 
pouze za 0,5 % celkových emisí 
skleníkových plynů17a z dopravy, což je 
mnohem méně CO2, než když se 
srovnatelná doprava uskutečňuje po silnici 
nebo letecky. Zároveň je jediným druhem 
dopravy, který od roku 1990 soustavně 
snižuje své emise skleníkových plynů a 
emise CO2. Železnice kromě toho v období 
1990–201618 snížila svou spotřebu energie 
a stále více využívá obnovitelné zdroje 
energie.

__________________ __________________
17a Tiskový koutek Evropské komise 
„2021: Evropský rok železnice“ (zdroj: 
Eurostat, EU28–2017).

18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE 
z roku 2019 „EU transport in figures“ 
(Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat).

18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE 
z roku 2019 „EU transport in figures“ 
(Doprava EU v číslech) (zdroj: Eurostat).

Pozměňovací návrh 4

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) Mnoho členských států stále nemá 
skutečné propojení s evropskou železniční 
sítí nebo nezbytnou infrastrukturu, která 
by takové propojení umožnila. Propojením 
hlavních a sekundárních dopravních tras 
Unie s jejími okrajovými regiony a 
územími může železniční odvětví více 
přispět k sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a umožnit evropským 
občanům poznávat kontinent a 
podporovat kulturní výměnu. Tam, kde 
železniční tratě neexistují nebo se teprve 
budují, mohou intermodální spojení, 
například prostřednictvím kyvadlové 
autobusové dopravy, pomoci zlepšit 
přístup k mnoha okrajovým regionům a 
územím.
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Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Železnice hraje rovněž důležitou 
úlohu při podpoře hospodářského oživení 
v období po pandemii COVID-19 tím, že 
současně podporuje ekologickou a 
digitální transformaci. Investice do 
vysokorychlostních železničních spojení 
mohou zlepšit hospodářskou efektivnost, 
například zkrácením doby potřebné pro 
dojíždění pracovníků do zaměstnání nebo 
času stráveného turisty při cestování. 
Investice do poskytování služeb 
bezdrátového připojení ve vlacích mohou 
rovněž zvýšit produktivitu a zlepšit zážitek 
z cestování. Je třeba vybudovat chybějící 
přeshraniční spojení, obnovit nepoužívané 
tratě, opětovně zavést noční vlaky, zlepšit 
a modernizovat železniční infrastrukturu 
a železniční kolejová vozidla a posílit 
intermodální spojení. V plánu Unie na 
podporu oživení a ve víceletém finančním 
rámci na období 2021–2027 bude třeba 
vyčlenit nezbytné finanční prostředky na 
podporu potřebných investic do železniční 
dopravy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Větší využívání železniční dopravy 
může hrát důležitou úlohu při podpoře 
zdravého životního stylu a zvyšování 
bezpečnosti. Cestování vlakem lze snadno 
kombinovat s chůzí a jízdou na kole, 
přičemž čas strávený ve vlaku namísto v 
autě by mohl snížit expozici znečištění a 
stresu. Cestování vlakem je rovněž 
bezpečným způsobem dopravy.
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Pozměňovací návrh 7

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. Tyto překážky mají významný 
dopad na konkurenceschopnost a 
atraktivitu železniční dopravy a zahrnují 
různé poplatky za přístup k infrastruktuře, 
překážky bránící uvádění kolejových 
vozidel do provozu a odlišné systémy 
kontroly a provozní předpisy. Atraktivita 
železniční dopravy je dále snižována 
nedostatečnou přístupností pro osoby se 
zdravotním postižením, vysokými cenami 
letenek v některých zemích a nadměrným 
hlukem. Aby mohla železnice plně 
realizovat svůj potenciál, bude třeba tyto 
různé překážky překonat a zároveň 
snižovat náklady a uspíšit inovace v celé 
Unii. Proto je třeba železniční dopravu 
cestujícím, zejména mladým lidem, i 
podnikům zatraktivnit a učinit cenově 
dosažitelnější a dostupnější.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vlaky, železniční stanice a 
železniční infrastruktura mají 
společenskou úlohu, která daleko 
přesahuje jejich prvořadý technický účel, 
neboť se v minulosti významně podílely 
na utváření regionálních tradic a identit a 
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podpoře hospodářského a sociálního 
rozvoje. Železniční stanice a 
infrastruktura jsou dnes důležitými 
katalyzátory podpory kvalitní 
architektury, udržitelného rozvoje a 
plánování inteligentních měst. Zaslouženě 
představují rovněž významné průmyslové 
kulturní dědictví. Železniční stanice plní v 
současnosti dvojí úlohu: nejsou pouze 
dopravními uzly, ale také důležitými 
platformami pro informační kampaně a 
vzdělávací, kulturní a sociální projekty, a 
tedy klíčovými prostory místních 
společenství. Kromě toho může být 
cestování vlakem zážitkem samo o sobě, 
protože usnadňuje společenskou a 
kulturní interakci a výměnu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Formální a neformální vzdělávání 
hraje zásadní úlohu při zlepšování 
chápání významu a hodnoty železnice a 
při povzbuzování lidí k využívání 
železniční dopravy. Aktivní spolupráce se 
vzdělávacími zařízeními, zejména se 
školami, může podpořit využívání 
železniční dopravy. Vzdělávací zařízení 
mohou být rovněž vybízena k tomu, aby 
využívala vzájemné zkušenosti a vytvářela 
učební osnovy, které umožní učení o 
historických, technických a 
environmentálních aspektech železniční 
dopravy, a podporovala využívání 
železnice pro školní výlety a vzdělávací 
výměny.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Unie by měla zajistit, aby v jejích 
vlastních programech mezinárodní 
mobility, a to i v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, výzkumu, kultury a 
mládeže, zejména v programech 
Erasmus+, Evropský sbor solidarity a 
Kreativní Evropa, byla jako zvolený 
dopravní prostředek pokud možno 
upřednostňována železniční doprava. 
Přístup k cenově dostupným železničním 
službám může přispět k podpoře úsilí o 
větší inkluzivnost těchto programů, a to 
rozšířením zeměpisného a sociálně-
ekonomického pokrytí. Jak dokládá 
program krátkodobé mobility 
#DiscoverEU, který mladým lidem 
umožňuje poznávat Evropskou unii, 
partnerství mezi Komisí a provozovateli 
železniční dopravy mohou účinně 
podporovat udržitelnou mobilitu v rámci 
programů Unie a tím přivést lidi ke změně 
jejich zvyklostí.

Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7d) Předchozí zkušenosti s Evropským 
rokem prokázaly, že účinného zapojení do 
této iniciativy lze dosáhnout rozvíjením 
součinnosti s jinými příslušnými 
programy Unie, zejména v oblasti  
vzdělávání a odborné přípravy, kultury a 
mládeže. Tyto programy podporují 
vzdělávání, komunikaci a aktivní 
občanství, a mohou proto přispět k 
podpoře Evropského roku, například 
prostřednictvím příslušných vzdělávacích 
projektů v rámci programu Erasmus+ 
nebo kulturních projektů zaměřených na 
železnice v rámci programu Kreativní 
Evropa. Evropský rok může také v rámci 
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programů podpořit výběr ekologičtějších 
možností mobility. Z minulých zkušeností 
rovněž jasně vyplývá, že aktivní zapojení 
širokého spektra zúčastněných stran, 
zejména organizované občanské 
společnosti, může pomoci zajistit trvalý 
politický odkaz.

Pozměňovací návrh 12

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. V členských státech s takovými 
službami se zvyšuje zájem veřejnosti o 
železnici, mj. i o noční vlakové spoje; o 
tomto zájmu svědčí také popularita 
#DiscoverEU. Mezinárodní kulturní 
festival Europalia, který má začít v říjnu 
2021, se navíc bude tematicky věnovat 
vlakům, a to s důrazem nejen na dědictví, 
ale také na vliv železnice na umění a 
vyzdvihne výraznou úlohu vlakové 
dopravy v prosazování sociálních, 
hospodářských a průmyslových změn.

Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem Evropského roku je povzbudit a 
podpořit snahu Unie, členských států, 
regionálních a místních orgánů a dalších 
organizací o zvýšení podílu železnice na 
osobní a nákladní dopravě. Evropský rok 
zejména:

Cílem Evropského roku je povzbudit a 
podpořit snahu Unie, členských států, 
regionálních a místních orgánů a dalších 
organizací a příslušných zúčastněných 
stran o propagaci historického, 
současného a budoucího významu 
železnice pro Evropu a rozvoje železniční 
dopravy jako klíčového prvku politiky 
Unie v oblasti udržitelné dopravy a 
mobility zvýšením podílu železnice na 
osobní a nákladní dopravě. Evropský rok 
zejména:

Pozměňovací návrh 14

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 hodnotu železniční 
dopravy jako udržitelného, inovativního, 
bezpečného, pohodlného a cenově 
dostupného způsobu dopravy, a to 
především zdůrazňováním úlohy železnice 
jako nástroje územní soudržnosti a 
faktoru, který může Unii výrazně pomoci 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, a oslovováním širší veřejnosti, 
zejména mladých lidí a seniorů;

Pozměňovací návrh 15
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 v 
celé její rozmanitosti, podporuje 
soudržnost a přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie;

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který sbližuje 
občany, podporuje soudržnost a přispívá k 
rozvoji vnitřního trhu Unie, přičemž 
upozorňuje na rozdíly v železniční 
infrastruktuře mezi členskými státy a na 
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význam rozvoje železničních spojení s 
cílem zlepšit možnosti mobility pro 
všechny občany Unie;

Pozměňovací návrh 16

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, společnost a 
konkurenceschopnost průmyslu Unie tím, 
že zviditelní a posílí propojení s 
regionálním rozvojem, přeshraniční 
soudržností, stříbrnou ekonomikou, 
inovacemi, zaměstnaností, vzděláváním, 
mládeží, kulturou a sportem a že se 
obzvlášť zaměří na přístupnost pro 
zdravotně postižené osoby a osoby se 
sníženou schopností pohybu; 

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) propaguje železniční dopravu jako 
upřednostňovaný způsob dopravy pro 
účastníky programů mobility Unie v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
výzkumu, mládeže, sportu a kultury, a to 
vytvářením systémů pobídek a iniciativ ke 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti, 
zejména pro osoby s omezenými 
příležitostmi;

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) propaguje železniční dopravu jako 
ekologičtější možnost cestování, která 
může nahradit lety na střední a krátké 
vzdálenosti, snížit dopad dopravy 
související s cestovním ruchem na životní 
prostředí, umožnit udržitelnější cestovní 
ruch a poskytnout lidem možnost 
prozkoumat Unii v celé její rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zdůrazňuje hodnotu vlaků, 
železničních stanic a železniční 
infrastruktury jako nedílné součásti 
průmyslového kulturního dědictví Unie, 
které je třeba chránit a propagovat, a 
podporuje udržitelný kulturní cestovní 
ruch navázáním na Evropský rok 
kulturního dědictví 2018;

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 na podporu diskuse, 
zvyšování povědomí a zapojení občanů, 
organizované občanské společnosti, 
podniků, veřejných orgánů a jiných 
příslušných zúčastněných stran s cílem 
přilákat více cestujících a zboží na 
železnici jakožto prostředku boje proti 
změně klimatu tím, že se bude propagovat  
udržitelné cestování a udržitelný cestovní 
ruch a propojení s dalšími ekologickými 
druhy dopravy, jako je jízda na kole, a 
podporovat kulturní výměnu, a to 



AD\1209659CS.docx 15/22 PE650.707v02-00

CS

prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, 
včetně akcí v členských státech;

Pozměňovací návrh 21

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, vzdělávací a osvětové 
kampaně, včetně on-line, a výstavy 
zaměřené na povzbuzení většího využívání 
železniční dopravy, a to i prostřednictvím 
stávající sítě nočních vlaků, s cílem 
vybídnout cestující, spotřebitele a podniky 
ke změně názoru a podnítit veřejnost, aby 
se aktivně podílela na dosažení cílů v 
oblasti udržitelnější, přístupnější, cenově 
dostupnější a bezpečnější dopravy;

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kampaně a sdílení osvědčených 
postupů s cílem motivovat lidi, aby 
využívali vlaky k poznávání Evropy a 
jejího kulturního dědictví, včetně železnic 
jako součásti evropského průmyslového 
kulturního dědictví, a propagovat kulturní 
a sportovní akce, na které se dá dojet 
vlakem, a také projekty financované z 
programu Kreativní Evropa, v nichž 
představují vlaky místo a jádro 
konkrétního projektu;

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) rozvoj partnerství a systémů 
pobídek se zapojením provozovatelů 
železnic, a to i ve třetích zemích, na 
podporu udržitelných a cenově 
dostupných dopravních řešení pro 
účastníky programů mobility Unie, 
zejména programů Erasmus+, Kreativní 
Evropa a Evropský sbor solidarity;

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů, občanské společnosti, 
podniků a škol, pokud jde o podporu 
využívání železnice a prosazení změny v 
chování na všech úrovních;

c) sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů, občanské společnosti, 
sociálních partnerů, podniků včetně 
cestovních kanceláří, škol, jiných 
vzdělávacích zařízení a zařízení odborné 
přípravy, kulturních sdružení, organizací 
mládeže a jiných příslušných 
zúčastněných stran, pokud jde o propagaci 
významu a využívání železnice a podporu 
změny v chování na všech úrovních;

Pozměňovací návrh 25
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) studie a inovační činnosti a šíření 
jejich výsledků na evropské či vnitrostátní 
úrovni a

d) studie a inovační činnosti a šíření 
jejich výsledků na evropské, vnitrostátní či 
regionální úrovni a

Pozměňovací návrh 26
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora projektů a sítí 
souvisejících s Evropským rokem, mimo 
jiné prostřednictvím sdělovacích 
prostředků, sociálních sítí a dalších on-line 
komunit.

e) podpora projektů a sítí 
souvisejících s Evropským rokem, zejména 
festivalu Europalia, mimo jiné 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, 
sociálních sítí a dalších on-line komunit s 
cílem oslovit co nejširší veřejnost.

Pozměňovací návrh 27
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány a subjekty Unie na úrovni 
Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni 
mohou při podpoře činností uvedených 
v odstavci 1 odkazovat na Evropský rok 
a používat jeho vizuální identitu.

2. Orgány a subjekty Unie na úrovni 
Unie a členské státy na vnitrostátní úrovni 
odkazují při podpoře činností uvedených 
v odstavci 1 na Evropský rok a používají 
jeho vizuální identitu a ve všech fázích 
propagace náležitě odkazují na podporu 
Unie pro projekty a iniciativy financované 
v rámci Evropského roku.

Pozměňovací návrh 28

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.

Pro zajištění koordinace příslušných 
činností v rámci Evropského roku na 
vnitrostátní úrovni jmenují členské státy 
národní koordinátory. Národní koordinátoři 
jsou jmenováni na základě jejich 
odborných znalostí a prokázaného 
závazku rozvíjet železniční dopravu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně svolává 
zasedání národních koordinátorů za účelem 
koordinace řízení Evropského roku. Tato 
zasedání rovněž slouží k výměně informací 
o provádění Evropského roku na 
vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci 
Evropského parlamentu se mohou těchto 
zasedání účastnit jako pozorovatelé.

1. Komise pravidelně svolává 
zasedání národních koordinátorů za účelem 
koordinace řízení Evropského roku. Tato 
zasedání rovněž slouží k výměně informací 
a osvědčených postupů v oblasti provádění 
Evropského roku na vnitrostátní a unijní 
úrovni; zástupci Evropského parlamentu 
jsou na tato zasedání zváni jako 
pozorovatelé.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinace Evropského roku na 
úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup 
s cílem vytvořit synergie mezi jednotlivými 
programy a iniciativami Unie, které 
zajišťují finanční podporu projektům 
v oblasti železniční dopravy nebo 
projektům s ní souvisejících.

2. Koordinace Evropského roku na 
úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup 
s cílem vytvořit udržitelné synergie mezi 
jednotlivými programy a iniciativami Unie, 
které zajišťují finanční podporu projektům 
v oblasti železniční dopravy nebo 
projektům s ní souvisejících, nebo které 
podporují občanskou angažovanost, jako 
jsou programy v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, kultury a mládeže.

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 – podstavec 2

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 
zúčastněných stran a zástupců organizací či 
subjektů působících v oblasti železniční 
dopravy, včetně stávajících mezinárodních 
a meziregionálních sítí a příslušných 
nevládních organizací a mládežnických 
organizací, kulturních sdružení a 
zúčastněných stran v oblasti vzdělávání a 
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odborné přípravy, s cílem získat jejich 
pomoc při provádění Evropského roku na 
úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 – podstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při dostupnosti rozpočtových prostředků 
může Komise pořádat výzvy k předkládání 
návrhů a projektů, které mohou získat 
podporu za vynikající příspěvek k cílům 
Evropského roku.

Komise může pořádat výzvy k předkládání 
návrhů a projektů, které mohou získat 
podporu za vynikající příspěvek k cílům 
Evropského roku.

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely Evropského roku Komise 
případně spolupracuje s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, přičemž dbá 
na to, aby byla účast Unie viditelná.

Pro účely Evropského roku Komise 
případně spolupracuje s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, a to i v 
oblasti kultury a vzdělávání, a s 
příslušnými orgány v sousedních zemích, 
přičemž dbá na to, aby byla účast Unie 
viditelná.

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Rozpočet

Finanční krytí pro provádění tohoto 
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rozhodnutí na období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2022 činí 8 milionů EUR.
Roční rozpočtové prostředky schvalují 
Evropský parlament a Rada v mezích 
víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2022 předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí.

Komise do 31. prosince 2022 předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí. Zpráva bude rovněž obsahovat 
veškeré relevantní politické nebo 
legislativní návrhy opatření navazujících 
na Evropský rok. 
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