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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 



PE650.707v01-00 4/15 PA\1204741CS.docx

CS

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 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 

(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. 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, 
dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy 
k městským a meziměstským dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
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vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty.

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 2

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 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 
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 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Mnoho členských států stále nemá 
skutečné propojení s evropskou železniční 
sítí nebo nezbytnou infrastrukturu, která 
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hospodářské a územní soudržnosti. by takové propojení umožnila. Propojením 
hlavních dopravních tras Unie s mnoha 
okrajovými regiony a územími pomáhá 
odvětví železniční dopravy přispívat k 
sociální, hospodářské a územní soudržnosti 
a podporuje úsilí o zvýšení inkluzivnosti a 
přístupnosti programů mobility Unie, 
zejména programu Erasmus+, 
prostřednictvím rozšíření zeměpisného a 
sociálně-ekonomického pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) 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 
podpoře hospodářského a sociálního 
rozvoje. Železniční stanice a 
infrastruktura jsou dnes důležitými 
katalyzátory podpory kvalitní 
architektury, udržitelného rozvoje a 
plánování inteligentních měst a slouží 
jako prostor pro kulturní interakce a 
umělecká vyjádření. Cestování vlakem bez 
ohledu na cíl cesty může být navíc samo o 
sobě také zážitkem a často usnadňuje 
sociální a kulturní interakce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 



PA\1204741CS.docx 7/15 PE650.707v01-00

CS

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.

podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o začlenění 
všech kontinentálních členských států do 
evropské železniční sítě, zlepšení přístupu 
osob se zdravotním postižením a potřebu 
co nejvíce omezit hluk. Aby mohla 
železnice plně realizovat svůj potenciál, 
bude třeba tyto překážky překonat a 
zároveň snižovat náklady a uspíšit inovace 
v celé Unii. Proto je třeba železniční 
dopravu cestujícím i podnikům zatraktivnit 
a učinit dostupnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Unie by měla zajistit, aby její 
vlastní programy mobility, zejména v 
oblasti vzdělávání, výzkumu, kultury a 
mládeže, byly založeny na udržitelných 
způsobech dopravy dostupných pro 
všechny a aktivně je podporovaly. Jak 
dokládá program krátkodobé mobility 
#DiscoverEU, který mladým lidem 
umožňuje objevovat Evropskou unii, 
partnerství mezi Komisí a železničními 
společnostmi mohou účinně podporovat 
udržitelnou mobilitu v rámci programů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Předchozí zkušenosti s Evropským 
rokem prokázaly, že účinného zapojení do 
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této iniciativy lze dosáhnout rozvíjením 
součinnosti s dalšími příslušnými 
programy Unie, zejména s programy 
Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský 
sbor solidarity, neboť podporují učení, 
komunikaci a aktivní občanství. Z 
minulých zkušeností rovněž jasně vyplývá, 
že aktivní zapojení široké škály 
zúčastněných stran, zejména 
organizované občanské společnosti, může 
pomoci zajistit trvalý politický odkaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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.



PA\1204741CS.docx 9/15 PE650.707v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 a významných zúčastněných 
stran o propagaci historického, 
současného a budoucího významu 
železnice pro Evropu. Evropský rok 
zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 a pohodlného způsobu 
dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, 
že železnice jako nástroj územní 
soudržnosti může Unii potenciálně 
výrazně pomoci dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality, a tak, že přitom 
oslovuje a aktivně zapojuje širší veřejnost, 
zejména pak mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

evropského a přeshraničního rozměru 
železniční dopravy a význam 
odpovídajících železničních spojení mezi 
všemi kontinentální členskými státy s 
cílem zvýšit možnosti mobility pro všechny 
občany, včetně studentů, podpořit 
soudržnost a přispět k rozvoji vnitřního 
trhu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zvyšuje přínos železnice pro 
hospodářství, průmysl a společnost Unie 
tím, že poukáže na propojení s  
regionálním rozvojem a 
konkurenceschopností průmyslu a toto 
propojení posílí, podpoří udržitelný 
cestovní ruch, včetně kulturního 
cestovního ruchu, inovace, zaměstnanost, 
vzdělávání, mládež a kulturu a zlepší 
přístupnost, zejména pro zdravotně 
postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zvyšuje povědomí o významu 
integrované železniční sítě Unie pro 
zlepšení mobility a příležitostí pro studenty 
a zlepšení dostupnosti programů a 
iniciativ Unie, jako je Erasmus+, zejména 
pro osoby z okrajových regionů EU a ze 
znevýhodněného prostředí;

Or. en



PA\1204741CS.docx 11/15 PE650.707v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podporuje železniční dopravu jako 
šetrnější k životnímu prostředí, která 
umožňuje sociální a kulturní interakce a 
umožňuje lidem objevovat Unii v celé její 
rozmanitosti a dovídat se o evropském 
kulturním dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) poukazuje na vlaky, železniční 
stanice a železniční infrastrukturu jako na 
součást evropského kulturního dědictví, 
které je třeba propagovat a chránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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, včetně 
organizované občanské společnosti, tyto 
činnosti související se záměry Evropského 
roku:

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) iniciativy a akce na podporu 
diskuse, zvyšování povědomí a zapojení 
občanů, podniků, občanské společnosti a 
veřejných orgánů s cílem přilákat více 
cestujících a zboží na železnici jakožto 
prostředku boje proti změně klimatu, 
podpory udržitelného cestování a 
cestovního ruchu a zlepšení možností 
mobility pro občany Unie, a to 
prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, 
včetně akcí v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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, 



PA\1204741CS.docx 13/15 PE650.707v01-00

CS

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

podniků, škol a jiných vzdělávacích 
zařízení a zařízení odborné přípravy, 
kulturních sdružení a organizací mládeže, 
pokud jde o propagaci významu a 
využívání železnice a podporu změny v 
chování na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) rozvoj partnerství se železničními 
společnostmi s cílem podpořit udržitelná a 
dostupná dopravní řešení pro programy 
Unie v oblasti mobility, jako je Erasmus+.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koordinace Evropského roku na 
úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup 

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

s cílem vytvořit synergie mezi jednotlivými 
programy a iniciativami Unie, které 
zajišťují finanční podporu projektům 
v oblasti železniční dopravy nebo 
projektům s ní souvisejících, nebo které 
podporují občanské zapojení, jako jsou 
programy v oblasti vzdělávání, kultury a 
mládeže.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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, včetně v 
oblasti kultury a vzdělávání, přičemž dbá 
na to, aby byla účast Unie viditelná.

Or. en



PA\1204741CS.docx 15/15 PE650.707v01-00

CS

Pozměňovací návrh 25

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 návrhy 
opatření navazujících na Evropský rok 
železnice.

Or. en


