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Pozměňovací návrh 26
Elżbieta Kruk

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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Program Erasmus+, zastřešující 
program EU pro mobilitu, vzdělávání, 
mládež a sport, je jedním z nejznámějších 
a nejoblíbenějších evropských programů. 
Jelikož se EU snaží učinit program 
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Erasmus+ „ekologičtějším“ a mobilita je 
ústředním prvkem tohoto programu, měla 
by v Evropském roce železniční dopravy 
hrát ústřední úlohu součinnost 
s programem Erasmus+. Cestování 
vlakem lze využít pro činnosti v rámci 
programu Erasmus+, a to mimo jiné, 
zejména v souvislosti s iniciativou 
DiscoverEU, pro dosažení míst konání 
schůzí ohledně projektů, konferencí 
a destinací dlouhodobé, střednědobé 
a krátkodobé individuální a skupinové 
mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Iniciativa DiscoverEU má 
potenciál podporovat mezikulturní 
výměny mezi mladými Evropany 
a umožnit mladým lidem získávat nové 
dovednosti, mimo jiné průřezové 
dovednosti, tzv. „měkké“ dovednosti, 
komunikační dovednosti, dovednosti pro 
řešení problémů a dovednosti spojené 
s rozpočtovou organizací, týmovou prací 
a plánováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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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, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě s nulovými emisemi. EU tímto 
způsobem připravuje ekologickou cestu, 
která by měla chránit sociální práva 
a zlepšovat životy všech občanů Unie. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Catherine Griset

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 

(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 
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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.

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 musí 
být přechod k méně časté, relokalizované 
a inteligentnější mobilitě, aby se tyto 
problémy podařilo vyřešit. Rovněž by se 
měla značná část vnitrozemského nákladu, 
který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Laurence Farreng

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 

(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 pro 
všechny, 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 
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vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Victor Negrescu

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 
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.

(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 vypouští 
pouze 0,5 % z celkových emisí 
skleníkových plynů v dopravě18a, tedy 
mnohem méně, než když se srovnatelná 
doprava uskutečňuje po silnici nebo 
letecky. Železnice kromě toho v období 
1990–201618 snížila svou spotřebu energie 
a stále více využívá obnovitelné zdroje 
energie.

_________________ _________________
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);
18a EK Média „2021: Evropský rok 
železniční dopravy“ (zdroj: Eurostat, EU-
28 – 2017)

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis
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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 
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.

(5) Mobilita je jedním z klíčových 
pilířů Zelené dohody pro Evropu, a aby se 
podařilo do roku 2050 dosáhnout 
klimatické neutrality, 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 
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.

_________________ _________________
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)

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podporou investic do 
nejpokročilejších a nejatraktivnějších 
forem železniční infrastruktury a vlaků, 
jako jsou vysokorychlostní vlaky, by EU, 
členské státy a místní a regionální orgány 
mohly urychlit hospodářské oživení po 
krizi způsobené onemocněním COVID-19 
a zároveň zajistit, aby železniční doprava 
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byla skutečně užitečná pro občany v jejich 
každodenním životě, například pro rychlé 
dojíždění do práce, a pro turisty, aby se 
rychleji dostali na kulturní a jiná 
zajímavá místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Laurence Farreng

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 a druhotných 
dopravních tras Unie s většinou jejích 
okrajových regionů a území přispívá 
železnice k sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti, přičemž evropským občanům 
umožňuje objevovat území a provádět 
kulturní interakce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 regiony 
a územími přispívá železnice k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. Na 
mnoha místech však chybí spojení nebo 
neexistuje nezbytná infrastruktura.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Některé stávající železniční tratě je 
třeba rozšířit, aby bylo možné dostat se na 
konkrétní zajímavá místa, například 
kulturní, turistická nebo sportovní místa. 
V mezidobí, než budou tato místa 
napojena železniční síť, je třeba 
podporovat nahrazování chybějících 
spojení jinými dopravními prostředky, 
například častým kyvadlovým spojením 
autobusy mezi nejbližší železniční stanicí 
a těmito zajímavými místy. Stávající 
železniční tratě by tak byly pro občany 
bezprostředně užitečnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elżbieta Kruk

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, který má skutečný a významný 
dopad na konkurenceschopnost 
a přitažlivost železniční dopravy, bude 
třeba si poradit s řadou překážek, a to i s 
výší poplatků za přístup k železniční 
infrastruktuře, s překážkami bránícími 
uvedení kolejových vozidel do provozu, 
s rozmanitostí kontrolních systémů 
a provozních předpisů. Aby mohla 
železnice plně realizovat svůj potenciál, 



AM\1207527CS.docx 11/40 PE653.797v01-00

CS

bude třeba tyto překážky překonat 
a zároveň snižovat náklady a uspíšit 
inovace. Proto je třeba železniční dopravu 
cestujícím i podnikům zatraktivnit.

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 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. Unie by měla podporovat 
politiky, které jsou inkluzivnější, přístupné 
pro osoby se zdravotním postižením 
a atraktivní pro mladé lidi.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Laurence Farreng

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 

(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 
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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.

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, zejména 
mladým, i podnikům zatraktivnit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Úkolem většiny železničních stanic 
je především plnit svou primární funkci 
místa příjezdu a odjezdu cestujících, avšak 
stále častěji mají dvojí cíl. Stávají se 
platformami pro informační, vzdělávací, 
kulturní a sociální projekty, což zvyšuje 
jejich atraktivitu pro cestující a zvyšuje se 
tak hodnota místních společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Salima Yenbou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že Unie nabízí 
podporu pro investice do železniční 
infrastruktury prostřednictvím svých 
fondů a programů, má přímý vliv na 
podporu železnice, která by měla být plně 
využívána. „Renesance železnice“ 
vyžaduje dodatečné financování, které by 
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se mělo zaměřit zejména na (opětovné) 
zavádění chybějících přeshraničních 
a regionálních železničních spojení, na 
údržbu a modernizaci stávajících tratí 
a infrastruktury a také na reaktivaci 
zrušených tratí, jež bude možné využívat 
k osobní i nákladní dopravě. V celé EU by 
mohly být realizovány nové nápady na co 
nejlepší využití kolejových vozidel, s cílem 
usnadnit například opětovné zavedení 
nočních vlakových spojů. Zásadní jsou 
významné finanční prostředky a vyšší 
míra spolufinancování a měly by se 
zaměřovat na udržitelnou, intermodální 
a inteligentní mobilitu, přičemž železnice 
bude jádrem každé evropské strategie 
mobility a předpokladem pro financování. 
Komise by měla zajistit, aby při plánování 
a plnění rozpočtu EU na období 2021–
2027 bylo na tuto „renesanci“ vyčleněno 
dostatečné množství prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pracovní program Evropské 
komise na rok 2020 a řada dalších 
dokumentů EU zdůrazňují dva klíčové 
prvky prosperující a udržitelné 
budoucnosti Evropy: ekologická 
transformace a přechod k digitalizaci. Za 
předpokladu, že budou zajištěny 
spolehlivé investice do kvalitních sítí Wi-
Fi ve všech evropských vlacích, může 
železniční doprava k oběma těmto prvkům 
významně přispět. Čas strávený ve vlaku 
s kvalitní sítí Wi-Fi lze také dobře využít, 
mimo jiné pro vzdělávací účely, neboť 
mnoho Evropanů stráví hodně času ve 
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vlacích dojížděním, ať už jsou to mladí 
lidé cestující do školy nebo dospělí 
cestující do práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Programy a projekty EU zaměřené 
na podporu nadnárodní a nadregionální 
mobility, zejména v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, trhu práce, kultury 
a cestovního ruchu, jako jsou Erasmus+, 
Kreativní Evropa nebo Evropský sbor 
solidarity, by měly jako zvolený dopravní 
prostředek, kdykoli je to možné, 
upřednostňovat železniční dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Železnice mohou hrát důležitou 
úlohu při podpoře zdravého životního 
stylu mladých i dospělých Evropanů, a to 
různými způsoby. Mohou například 
podporovat častější chůzi a častější 
používání jízdních kol v každodenním 
životě za předpokladu, že železnice povolí 
jízdní kola ve vlacích. Chůzi a cyklistiku 
lze využít k přepravě z domova na 
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železniční stanici a z železniční stanice do 
práce nebo do školy. Obojí jsou 
rovnocenné lehkým sportovním aktivitám 
a umožňuje lidem vyhnout se používání 
automobilů, vyhnout se stresu spojenému 
s dopravními zácpami a snižovat 
vdechování znečištěného vzduchu (údaje 
ukazují, že koncentrace znečištění ve 
vozidle je na silnici dokonce vyšší než 
mimo ně). Z údajů vyplývá, že mezi 
Evropany neustále narůstá stres. Podpora 
využívání vlaků během Evropského roku 
by mohla přispět k boji proti těmto 
trendům. Ve vlacích by mohly být 
k dispozici programy pro zlepšení pohody. 
Čas strávený ve vlaku dojížděním může 
sám o sobě také představovat čas strávený 
mimo každodenní stres.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Cestování vlakem může zvýšit 
bezpečnost mladých Evropanů, z nichž 
mnoho stále využívá pochybné dopravní 
prostředky, jako je např. stopování, při 
cestách do školy, do vzdálenějších 
menších měst a vesnic nebo do míst, kde 
chtějí provádět volnočasové aktivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Salima Yenbou

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

Rok 2021 se vyhlašuje „Evropským rokem 
železnice“ (dále jen „Evropský rok“).

Rok 2021 se vyhlašuje „Evropským rokem 
železnice“ (dále jen „Evropský rok“) 
a podporuje rozvoj železnice coby 
udržitelného jádra politiky EU v oblasti 
mobility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Catherine Griset

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

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 o zvýšení podílu železnice na 
osobní a nákladní dopravě ve srovnání 
s ostatními více znečišťujícími způsoby 
dopravy. Evropský rok zejména;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

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 také 
dalších příslušných zúčastněných stran o 
zvýšení podílu železnice na osobní 
a nákladní dopravě. Evropský rok zejména:

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 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 
cenově dostupný, 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 dodržet Pařížskou 
dohodu, a tak, že se přitom obrací na širší 
veřejnost, zejména pak na mladé lidi; 
zdůrazňuje potřebu veřejné finanční 
podpory pro přeshraniční železniční 
služby v celé EU, zejména po krizi 
způsobené onemocněním COVID-19, 
které jsou alternativou letů na krátké 
a střední vzdálenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Laurence Farreng

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 
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 především na účastníky programů 
Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, 
pro něž je mobilita klíčová pro získání 
evropských zkušeností a jejichž účast 
v těchto programech může změnit jejich 
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návyky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 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 
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 seniory;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podporuje využívání železniční 
dopravy, kdykoli je to možné, pro činnosti 
v rámci programu Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
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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, umožňuje jim objevovat Unii 
v celé její rozmanitosti, podporuje 
soudržnost a přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie, přičemž uvádí do popředí 
existující nerovnosti mezi evropskými 
zeměmi v oblasti železniční infrastruktury, 
kvůli nimž se občané potýkají se silnou 
nerovností, pokud jde o mobilitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Catherine Griset

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, umožňuje jim objevovat evropské 
národy a regiony v celé jejich 
rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazuje cestování vlakem 
a podporuje úsilí o to, aby bylo 
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přístupnější a přitažlivější pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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 a společnost Unie 
tím, že zahrnuje zejména aspekty 
regionálního rozvoje, přeshraniční 
soudržnosti, konkurenceschopnosti 
průmyslu, stříbrné ekonomiky, 
udržitelného cestovního ruchu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže 
a kultury a zlepšení přístupnosti pro 
zdravotně postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Salima Yenbou

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 
společnost a hospodářství Unie tím, že 
zahrnuje zejména aspekty regionálního 
rozvoje, udržitelného cestovního ruchu, 
konkurenceschopnosti průmyslu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže 
a kultury, přičemž zvláštní pozornost 
věnuje zlepšení přístupnosti pro zdravotně 
postižené osoby a osoby se sníženou 
mobilitou;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Isabel Benjumea Benjumea

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 a společnost Unie 
tím, že zahrnuje zejména aspekty 
regionálního rozvoje, 
konkurenceschopnosti průmyslu, 
udržitelného cestovního ruchu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a 
kultury, průmyslového kulturního dědictví 
a zlepšení přístupnosti pro zdravotně 
postižené osoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Salima Yenbou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) se zabývá otázkou dopadu dopravy 
na životní prostředí v souvislosti 
s cestovním ruchem a zvyšuje 
informovanost veřejnosti o potřebě 
udržitelného cestovního ruchu s důrazem 
na kulturní dědictví a kulturní cestovní 
ruch v návaznosti na Evropský rok 
kulturního dědictví 2018;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
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Victor Negrescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vytvoří aktualizovaný plán rozvoje 
železniční sítě určený k integraci celé 
Unie s přístupem k nejnovějším 
technologiím v této oblasti s cílem zajistit 
rovné příležitosti a spravedlivý přístup 
k mobilitě pro všechny, zejména v rámci 
programů a iniciativ EU, jako je 
Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prosazuje železniční dopravu jako 
upřednostňovaný a dostupný způsob 
přepravy pro účastníky programů 
mobility, mládeže a kultury Evropské 
unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Victor Negrescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozvíjí nové příležitosti v oblasti 
mobility prostřednictvím železničních sítí 
a činí je dostupnější, a to i se zvláštními 
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pobídkami, pro osoby ze znevýhodněného 
prostředí, venkovských oblastí nebo 
izolovaných regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Salima Yenbou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívá k propagaci železnice jako 
důležité součásti vztahů Unie se 
sousedními zeměmi, zejména na západním 
Balkáně, a to na základě zájmu a potřeb 
v partnerských zemích a na základě 
odborných znalostí Unie v oblasti 
železniční dopravy.

d) zdůrazňuje evropský 
a přeshraniční rozměr železniční dopravy 
a nutnost transformovat mozaiku 
vnitrostátních železničních sítí EU na 
skutečnou evropskou síť, která sbližuje 
občany, umožňuje jim zkoumat Unii v celé 
její rozmanitosti, podporuje soudržnost 
a přispívá k integraci vnitřního trhu Unie; 
podporuje zejména výhody možností 
železniční dopravy, která může nahradit 
lety na střední vzdálenosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Catherine Griset

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívá k propagaci železnice jako 
důležité součásti vztahů Unie se 
sousedními zeměmi, zejména na západním 
Balkáně, a to na základě zájmu a potřeb 
v partnerských zemích a na základě 
odborných znalostí Unie v oblasti 
železniční dopravy.

d) přispívá k propagaci železnice, a to 
na základě zájmu a potřeb v partnerských 
zemích a na základě odborných znalostí 
Unie v oblasti železniční dopravy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podporuje iniciativu DiscoverEU, 
která téměř zcela závisí na železniční 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření, která mají být přijata za 
účelem dosažení cílů stanovených 
v článku 2, zahrnují na unijní, národní, 
regionální i místní úrovni tyto činnosti 
související se záměry Evropského roku:

1. Opatření, která mají být přijata za 
účelem dosažení cílů stanovených 
v článku 2, zahrnují na unijní, národní, 
regionální i místní úrovni tyto činnosti 
související se záměry Evropského roku 
a s jasným zaměřením na občanskou 
společnost:

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 

a) iniciativy a akce na podporu 
diskuse, zvyšování povědomí a snazšího 
zapojení občanů, včetně mladých lidí, 
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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;

studentů a osob se zdravotním postižením, 
podniků a veřejných orgánů s cílem 
přilákat více cestujících a zboží na 
železnici jakožto prostředku boje proti 
změně klimatu, pro podporu kulturních 
výměn a udržitelného cestování 
a cestovního ruchu, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 zaměřené na podporu 
diskuse, zvyšování povědomí 
a podněcování zapojení veřejných orgánů, 
podniků a dalších příslušných 
zúčastněných stran 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Catherine Griset

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 

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 
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boje proti změně klimatu, a to 
prostřednictvím různých kanálů 
a nástrojů, včetně akcí v členských 
státech;

boje proti změně klimatu, a to podporou 
mobility prostřednictvím kratších kanálů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora sportovních akcí na 
místech přístupných vlakem;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) prosazování a podpora služeb 
železniční dopravy, které umožňují 
přepravu jízdních kol za účelem návštěvy 
turistických atrakcí v konkrétních 
destinacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
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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 festivaly s cílem vybídnout 
cestující, spotřebitele a podniky ke změně 
chování a podnítit veřejnost, aby se aktivně 
podílela na dosažení cílů v oblasti 
udržitelnější a dostupnější dopravy, 
přičemž podporuje aktivní objevování 
evropského území, ale také objevování 
evropského železničního dědictví, jež je 
součástí evropské historie, zejména té 
průmyslové;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Isabel Benjumea Benjumea

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 o současnosti 
a historii železnice a jejím přínosu pro 
evropské průmyslové dědictví; 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;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
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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, odborné a sociální 
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, inovativnější 
a bezpečnější dopravy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výměny názorů ohledně 
vnitrostátních zkušeností s úpravou 
školních osnov s cílem vyučovat 
o historických a technických aspektech 
železnic, významu železnic pro čistší 
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životní prostředí a interdisciplinárních 
a meziodvětvových přístupech k železniční 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) výměny zkušeností na vnitrostátní 
úrovni s cílem podpořit jednodenní nebo 
i delší školní výlety vlakem;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Laurence Farreng

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, 
podniků a vzdělávacích zařízení, pokud jde 
o podporu využívání železnice a prosazení 
změny v chování na všech úrovních, 
a sdílení konkrétních a humánních řešení 
optimální dostupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – pododstavec 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 a dalších příslušných 
zúčastněných stran, včetně podniků 
a vzdělávacích zařízení, pokud jde 
o podporu využívání železnice a prosazení 
změny v chování na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – pododstavec 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, sociálních partnerů, 
občanské společnosti, podniků, univerzit 
a škol, pokud jde o podporu využívání 
železnice a prosazení změny v chování na 
všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Salima Yenbou

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, 

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

subjektů v cestovním ruchu, podniků 
a škol, pokud jde o podporu využívání 
železnice a prosazení změny v chování na 
všech úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zvláštní pozornost a finanční 
podporu je třeba věnovat projektům 
Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, 
které se týkají železniční mobility 
a zvyšování povědomí o ní, a také 
kulturním projektům financovaným 
z programu Kreativní Evropa, které buď 
využívají vlak jako prostředek vyjádření 
a dopravní prostředek, nebo jejichž 
tématem je železniční mobilita;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Salima Yenbou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj vazeb na evropské programy 
podporující mobilitu, jako jsou Erasmus+, 
Kreativní Evropa a Evropský sbor 
solidarity, s cílem co nejvíce podpořit 
využívání železniční dopravy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora a podílení se na zvyšování 
povědomí o železniční dopravě jakožto 
preferované možnosti dopravy, která je 
šetrná k životnímu prostředí, je 
intermodální a umožňuje propojení 
s udržitelnými druhy dopravy, jako je 
například cyklistika;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elżbieta Kruk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozsáhlá podpora zásad kultury 
bezpečnosti mezi uživateli železniční 
dopravy a zaměstnanci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 
a regionální úrovni a 

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Laurence Farreng

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 
a regionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Laurence Farreng

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

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 publikum.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) navázání partnerství Evropské 
komise s evropskými železničními 
společnostmi, jež umožní účastníkům 
programů Erasmus+, Evropského sboru 
solidarity a Kreativní Evropa využívat 
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zvýhodněného jízdného ve vlacích, 
zejména na základě zkušeností 
s iniciativou DiscoverEU, přičemž se 
zdůrazňuje široká klientela, kterou by 
účastníci programu pro tyto společnosti 
představovali;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) sdílení osvědčených postupů 
týkajících se vnitrostátních iniciativ pro 
dotované souborné služby pro „den 
strávený na“ kulturních místech, místech 
přírodního významu a dalších turistických 
místech;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Salima Yenbou

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 
mohou při podpoře činností uvedených 
v odstavci 1 odkazovat na Evropský rok 
a používat jeho vizuální identitu. 
Konkrétněji by během Evropského roku 
měla Komise propagovat stávající síť 
nočních vlaků v EU a podporovat spojení 
vizuální identity EU s iniciativami 
přeshraniční noční železniční dopravy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Laurence Farreng

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 
musí při podpoře činností uvedených 
v odstavci 1 odkazovat na Evropský rok 
a používat jeho vizuální identitu, přičemž 
Komise musí ve všech fázích propagace 
zajistit, aby byla náležitě uvedena podpora 
Evropské unie pro projekty a iniciativy 
financované v rámci evropského roku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Salima Yenbou

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 národní koordinátory a poskytnou 
jim potřebné finanční a lidské zdroje pro 
plnění jejich úkolů. Národní koordinátoři 
zajišťují koordinaci příslušných činností na 
vnitrostátní úrovni a zajišťují koordinaci 
na evropské úrovni. Národní koordinátoři 
jsou vybíráni na základě prokázaného 
nasazení ve prospěch rozvoje železniční 
dopravy v Evropě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Catherine Griset

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 v souladu se 
zásadou subsidiarity členské státy. Členské 
státy za tímto účelem jmenují národní 
koordinátory. Národní koordinátoři 
zajišťují koordinaci příslušných činností na 
vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Victor Negrescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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 se 
mohou těchto zasedání účastnit jako 
pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Laurence Farreng

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 
o provádění Evropského roku na 
vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci 
Evropského parlamentu jsou vyzýváni, aby 
se těchto zasedání účastnili jako 
pozorovatelé.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Laurence Farreng

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Catherine Griset

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 

Komise svolává pravidelná zasedání 
zúčastněných stran a zástupců organizací či 
subjektů působících v oblasti kulturního 
dědictví, včetně stávajících mezinárodních 



PE653.797v01-00 38/40 AM\1207527CS.docx

CS

sítí a příslušných nevládních organizací 
a mládežnických organizací a komunit, 
s cílem získat jejich pomoc při provádění 
Evropského roku na úrovni Unie.

kulturních sítí a příslušných nevládních 
organizací a mládežnických organizací, 
s cílem získat jejich pomoc při provádění 
Evropského roku na úrovni Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Salima Yenbou

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 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 bude mít k dispozici dostatečné 
rozpočtové prostředky pro pořádání výzev 
k předkládání návrhů a projektů, které 
mohou získat podporu za vynikající 
příspěvek k cílům Evropského roku, 
a k zajištění koordinace iniciativ 
členských států. Rozpočet určený na celý 
rok, jeho příprava, komunikace 
a sledování výsledků bude vycházet 
z příkladu Evropského roku kulturního 
dědictví 2018, tj. bude ve výši X milionů 
eur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Salima Yenbou

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 příslušnými vnitrostátními orgány 
sousedních zemí, přičemž dbá na to, aby 
byla účast Unie viditelná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský rok bude podporovat využívání 
železnic účastníky programu Erasmus+ ze 
třetích zemí za účelem dosažení destinací 
v rámci činností mobility Erasmus+ 
a různých projektů programu Erasmus+, 
které vyžadují mezinárodní cestování;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Salima Yenbou

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o provádění, výsledcích a celkovém 
hodnocení iniciativ stanovených v tomto 
rozhodnutí. Po vyhodnocení zprávy 
provede Komise nezbytné legislativní 
kroky.

Or. fr


