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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 4. března 2020 Evropská komise navrhla, aby byl rok 2021 Evropským rokem železnic 
a prostřednictvím akcí, kampaní a iniciativ pořádaných na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni se tak podpořily železnice jako udržitelný, inovativní a bezpečný druh dopravy.

Ve svém sdělení ze dne 11. prosince 2019 představila Komise Zelenou dohodu pro Evropu, 
jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Vzhledem k tomu, že doprava 
produkuje čtvrtinu skleníkových plynů v EU, bude hrát železniční odvětví při plnění tohoto 
cíle klíčovou úlohu.

Komise se proto zabývá strategií založenou na udržitelné a inteligentní mobilitě, v níž je 
prioritou zajistit, aby se významná část 75 % vnitrozemské nákladní přepravy, jež se dnes 
uskutečňuje v Evropě, přesunula na železnici a vnitrozemské vodní cesty. 

Pandemie COVID-19 zasáhla celou EU a vážně ovlivnila dopravu a propojení v Evropské 
unii. Evropský rok železnic by mohl být příležitostí k zahájení konstruktivní debaty 
o budoucích výzvách, před nimiž stojí všechny druhy dopravy, a o nezbytných opatřeních, 
která je třeba přijmout na ochranu zdraví pracovníků v dopravě a cestujících.

Zpravodajka vítá návrh Komise, aby byl rok 2021 vyhlášen „Evropským rokem železnice“, 
a s ním spojený cíl, jímž je povzbudit a podpořit snahu Unie, členských států, regionálních 
a místních orgánů a dalších organizací o zvýšení podílu osobní a nákladní dopravy po 
železnici.

Zpravodajka se domnívá, že vytvoření a posílení udržitelných, ekologických a energeticky 
účinných druhů dopravy je jedním z klíčových prvků strategie EU v boji proti změně klimatu. 
V této souvislosti zpravodajka zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou sehrává politika 
soudržnosti při zlepšování vnitřních a přeshraničních železničních sítí v EU, zejména v méně 
rozvinutých regionech.

Zpravodajka se domnívá, že Evropský rok železnic je skvělou příležitostí k hledání strategií 
na posílení železniční politiky EU, zejména ve venkovských a příhraničních oblastech, kde se 
místní železniční sítě a železniční stanice nadále ruší. Zvláštní důraz by měl být kladen na 
přístupnost pro starší osoby a znevýhodněné osoby a na zlepšování práv cestujících, zlepšení 
systému rezervace a prodeje vstupenek a na investice do infrastruktury a služeb.

Zpravodajka se domnívá, že železniční doprava by měla být skutečnou alternativou 
k prostředkům individuální dopravy a k letům na krátké a střední vzdálenosti. Přeshraniční 
rozměr železniční dopravy sbližuje občany a umožňuje jim objevovat Unii v celé její 
rozmanitosti a kulturní bohatosti. Tento rozměr by měl rovněž přispívat k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti, zejména pokud jde o cíle politiky soudržnosti po roce 
2020 pro zelenější a lépe propojenou Evropu.

Zpravodajka se domnívá, že Evropský rok železnic 2021 by také mohl přispět ke zvýšení 
povědomí o potřebě modernizace železniční dopravy, včetně její digitální infrastruktury 
a digitálních služeb ve všech členských státech. 
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Zpravodajka navrhuje další konkrétní opatření k dosažení cílů Evropského roku železnic, 
mezi které mimo jiné patří: obnovení místních, regionálních a meziregionálních železničních 
spojení pro osobní i nákladní dopravu, opětovné zavedení evropské železniční sítě nočních 
vlaků, kterou budou moci využívat všechny členské státy a sousední země, vytvoření 
jednotného systému rezervace jízdenek, který by platil ve všech členských státech a pro 
všechny železniční podniky působící v Unii.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj 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 není 
jen rozšířením klimatických opatření, ale i  
novou integrovanou a inkluzivní strategií 
pro růst, jejíž environmentální ambicí je 
transformace hospodářství a společnosti 
Unie, aby se dala na ekologicky 
udržitelnou cestu, která by zajistila 
zachování sociálních práv všech občanů 
EU a zvýšila jejich životní úroveň. Dalším 
cílem této strategie je transformovat Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní, sociální a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
jejíž prioritou je vytváření pracovních míst 
a příležitostí a která v roce 2050 nebude 
produkovat žádné emise skleníkových 
plynů a hospodářský a udržitelný rozvoj v 
ní bude oddělen od využívání zdrojů. 
Zelená dohoda pro Evropu uznává 
potřebu účinné a postupné reakce s cílem 
bezodkladně řešit změnu klimatu a dopady 
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přijatých opatření.
__________________ __________________
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.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem ke změnám, k nimž 
došlo v evropské společnosti v důsledku 
pandemie COVID-19, a dopadům těchto 
změn na zdravotnictví a hospodářství, 
včetně možných dopadů na vnitřní trh, 
pokud jde o volný pohyb zboží a osob, je 
třeba věnovat pozornost zlepšení 
komunikačních spojení, která byla během 
pandemie narušena, a možným pozdějším 
důsledkům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 12. prosince 201916 potvrdila cíl, aby 
Evropská unie do roku 2050 dosáhla 
klimatické neutrality.

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 12. prosince 201916 potvrdila v 
souladu se záměry Pařížské dohody cíl, 
aby Evropská unie do roku 2050 dosáhla 
klimatické neutrality.

__________________ __________________
16 Závěry Evropské rady ze dne 12. 
prosince 2019.

16 Závěry Evropské rady ze dne 12. 
prosince 2019.

Pozměňovací návrh 4
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 15. ledna 202017 uvítal 
sdělení Komise s názvem Zelená dohoda 
pro Evropu a vyzval, aby se nezbytný 
přechod ke klimaticky neutrální 
společnosti uskutečnil nejpozději do roku 
2050.

(3) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 15. ledna 202017 uvítal 
sdělení Komise s názvem Zelená dohoda 
pro Evropu a zdůraznil, že je naléhavě 
zapotřebí přijmout ambiciózní opatření 
pro boj proti změně klimatu a pro výzvy 
související s životním prostředím s cílem 
omezit globální oteplování na 1,5 °C a 
uskutečnit nezbytný přechod ke klimaticky 
neutrální společnosti nejpozději do roku 
2050, a vyzval ke zvýšení ambicí Unie, 
pokud jde o omezení jejích emisí 
skleníkových plynů do roku 2030.

__________________ __________________
17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

17 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

Pozměňovací návrh 5

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 

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
a průmysl Unie a přehodnotit politiky a 
investice do infrastruktury, zejména v 
oblasti dopravy a mobility. Tato 
transformace znamená urychlit přechod k 
udržitelné, intermodální a inteligentní 
mobilitě s nulovými emisemi s tím, že v 
centru každé strategie mobility nebo 
dopravní strategie bude železniční 
doprava. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K co nejrychlejšímu 
dosažení klimatické neutrality v celé Unii 
je nezbytné nejpozději do roku 2050 emise 
z dopravy snížit o 90 %. Aby se doprava 
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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.

stala udržitelnou, je třeba upřednostnit 
uživatele a nabídnout jim cenově 
dostupnější, všeobecně dosažitelnější, 
zdravější a čistší možnosti a alternativy k 
dopravním prostředkům, na které byli 
doposud zvyklí, a konsolidovat ty, které již 
využívají udržitelné způsoby mobility, 
včetně cyklistiky a chůze. Podstatou 
Zelené dohody pro Evropu je urychlit 
přechod k udržitelné, intermodální 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, aniž by byl vyvíjen tlak na 
další stavbu kanálů nebo prohloubení řek.

Pozměňovací návrh 6

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 
1990–201618snížila svou spotřebu energie 
a stále více využívá obnovitelné zdroje 
energie.

(5) Mobilita je jedním z klíčových 
pilířů Zelené dohody pro Evropu a 
železnice hrají zásadní úlohu při 
dekarbonizaci hospodářství Unie a úsilí o 
dosažení její klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050. 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 
1990–201618snížila svou spotřebu energie 
a stále více využívá obnovitelné zdroje 
energie. Tento vývoj by proto měl být 
podporován prosazováním zelené energie.

__________________ __________________
18 Kapesní statistická příručka GŘ MOVE 
z roku 2019 „EU transport in figures“ 

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

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V souvislosti se závazky Unie v 
rámci Pařížské dohody a Zelené dohody 
pro Evropu je pro provádění a plnění 
stanovených cílů zásadní spolupráce 
místních, regionálních a veřejných 
orgánů s odvětvím železniční dopravy. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Rostoucí využívání obnovitelných 
zdrojů energie v odvětví železniční 
dopravy musí být doprovázeno strategií 
pro tento spravedlivý přechod, která 
zohlední potřebu vysoce kvalitního, 
cenově dostupného a přístupného 
dopravního propojení, jakož i ochranu 
práv pracovníků.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Partnerství mezi výzkumem a 
vývojem, průmyslem, členskými státy a 
jejich regiony jsou důležitá pro podporu 
výzkumu a inovací v oblasti dopravy.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Vytvoření a zlepšení udržitelných, 
ekologických a energeticky účinných 
druhů dopravy je jedním z klíčových 
prvků úsilí Unie v boji proti změně 
klimatu. Vzhledem k tomu, že Unie nabízí 
podporu pro investice do železniční 
infrastruktury prostřednictvím svých 
fondů a nástrojů, má přímý vliv na 
podporu železnice, která by měla být plně 
využívána. Vzhledem k tomu, že mezi 
členskými státy existují významné rozdíly, 
pokud jde o železniční sítě a související 
infrastrukturu, sehrává při zlepšování 
vnitřních a přeshraničních železničních 
sítí Unie důležitou úlohu politika 
soudržnosti, a to ve všech oblastech, 
zejména pak v méně rozvinutých 
regionech a ve venkovských oblastech. 
Politika soudržnosti také hraje trvalou a 
posílenou úlohu při zajišťování investic 
do zelenější Evropy pro všechny. Proto by 
bylo důležité zapojit místní, regionální a 
celostátní orgány do diskusí o víceletém 
plánování, o plánech digitalizace a 
modernizace železniční infrastruktury a o 
celkovém zlepšení veřejných a 
soukromých investic v regionech a 
podporovat přeshraniční spolupráci mezi 
místními, regionálními a státními orgány. 
Místní hospodářský rozvoj by mohl mít 
prospěch z udržitelných, moderních a 
elektrifikovaných železničních služeb. 
Modernizace železniční dopravy se 
zvláštním důrazem na veřejné investice do 
dopravní infrastruktury, která přispěje k 
plnění cílů Unie v oblasti klimatu, k 
inovacím, bezpečnosti, důstojným zeleným 
a moderním pracovním místům a 
produktivitě, však bude vyžadovat další 
zdroje.
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Pozměňovací návrh 11

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) Tím, že propojuje hlavní a vedlejší 
dopravní trasy Unie s jejími okrajovými 
regiony a územími a venkovské oblasti 
mezi sebou a s městskými centry a 
doplňuje chybějící přeshraniční spojení, je 
železnice klíčovým faktorem v udržitelné 
dopravě a cestovním ruchu a přispívá k 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti. Železnice hraje ústřední 
úlohu při rozvoji a posilování mobility a 
pomáhá zabránit vylidňování venkovských 
oblastí a méně rozvinutých regionů Unie 
tím, že nabízí životaschopný způsob 
dopravy. Vytvoření lepších propojení a 
zvýšení podílu železniční dopravy je však i 
nadále problematické. Méně ziskové 
místní železniční sítě a železniční stanice 
by se neměly dále zavírat, zejména ve 
venkovských a příhraničních oblastech. 
Investice do sítě, kolejových vozidel a 
služeb se v jednotlivých členských státech 
značně liší. Je proto třeba dále zkoumat a 
posilovat strategie a plány pro další 
zlepšení politik Unie v oblasti železniční 
dopravy a železničních sítí s cílem 
digitalizovat veřejnou dopravu a obnovit 
spojení a doplnit chybějící spojení, a to 
obnovou, elektrizací a modernizací 
kolejových vozidel a podporou spolupráce 
podniků železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 12

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 

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Aby bylo 
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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.

dosaženo cílů v oblasti modálního 
přechodu uvedených v bílé knize Komise o 
dopravě z roku 2011, musí být 
hospodářská soutěž mezi silniční a 
železniční nákladní dopravou spravedlivá 
a vyvážená, přičemž musí být plně 
zohledněny vnější náklady dopravy, aby 
bylo dosaženo cílů Zelené dohody pro 
Evropu. 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, mimo jiné s poměrně 
vysokými náklady železniční dopravy, 
nedostatkem jednoduchých propojení a 
přímých spojení, výší poplatků za přístup 
k železniční infrastruktuře, překážkami 
bránícími uvedení kolejových vozidel do 
provozu, rozmanitostí kontrolních 
systémů a provozních předpisů a 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, jakož i zvýšit evropskou 
podporu intermodality. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím, zejména 
mladým lidem a občanům žijícím v 
okrajových a venkovských oblastech, 
pracovníkům i podnikům zatraktivnit. Aby 
byla zajištěna větší soudržnost a 
atraktivita železniční dopravy v celé 
Evropě, je třeba klást důraz také na 
posílení práv cestujících, zlepšení systému 
rezervace a prodeje jízdenek a na investice 
do infrastruktury, zvýšení počtu nočních 
vlaků nabízejících rychlá a ekologická 
spojení v celé Unii, opětovné zavedení 
městských kolejových systémů, jako jsou 
tramvaje v městských oblastech, a na 
sociálně vyvážené uplatňování zásady 
„znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh 13

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

(7a) Aby bylo možné plně využít jeho 
potenciál coby významného 
zaměstnavatele Evropské unie, musí 
odvětví železniční dopravy diverzifikovat 
své pracovní síly a přilákat ženy a zejména 
mladé pracovníky. Je nezbytné poskytovat 
optimální dopravní služby ve prospěch 
uživatelů s tím, že železniční pracovníci 
musí mít kvalitní pracovní podmínky;

Pozměňovací návrh 14

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, 
intermodální a inteligentní mobilitu, a 
podpory závazku Unie plnit Agendu OSN 
2030 a cíle udržitelného rozvoje vytyčené 
touto organizací, 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. O železnici, mj. i o meziregionální a 
vnitroregionální spojení a noční vlakové 
spoje, projevuje veřejnost, zejména pak 
mladí lidé, čím dál větší zájem, o němž 
rovněž svědčí 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 
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změn,

Pozměňovací návrh 15

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 podnítit a 
podpořit snahu Unie, členských států, 
regionálních a místních orgánů, nevládních 
organizací a dalších veřejných i 
soukromých organizací o zvýšení podílu 
železnice na osobní a nákladní dopravě. 
Evropský rok zejména:

Pozměňovací návrh 16

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, cenově dostupný, přístupný, 
inovativní, bezpečný a sjednocující způsob 
dopravy pro všechny, a to především tak, 
že využívá tišší, ekologičtější a energeticky 
účinnější kolejová vozidla, podněcuje 
evropskou diskusi o rozvoji železniční 
dopravy jako skutečné, dostupné a 
univerzální alternativy k prostředkům 
individuální dopravy a k letům na krátké 
a střední vzdálenosti, zajišťuje 
intermodální mobilitu a mobilitu na 
úrovni regionů, zdůrazňuje, že může Unii 
výrazně pomoci dosáhnout nejpozději do 
roku 2050 klimatické neutrality, a tak, že 
se přitom obrací na širší veřejnost, zejména 
pak na mladé lidi a občany žijící v 
okrajových a venkovských oblastech, a že 
se železnice mohou stát nástrojem obnovy 
po pandemii COVID-19 a dalších krizích;
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Pozměňovací návrh 17

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, která hraje 
zásadní úlohu při rozvoji udržitelné, 
regionální a místní dopravy a cestovního 
ruchu, přibližuje venkovské, odlehlé a 
okrajové oblasti dalším částem Unie a 
sbližuje občany, umožňuje jim objevovat 
Unii v celé její rozmanitosti, usiluje o 
doplnění chybějících spojení, podporuje 
sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost v rámci cílů politiky 
soudržnosti po roce 2020 pro zelenější a 
lépe propojenou Evropu v úzké spolupráci 
s regionálními a místními orgány a 
místními komunitami a přispívá k 
integraci vnitřního trhu Unie;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zdůrazňuje naléhavost a význam 
elektrifikované dopravy na dlouhé a 
krátké vzdálenosti a potřebu zlepšit 
dostupnost dopravní infrastruktury a 
služeb pro všechny cestující;

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přiděluje investice Unie na 
reaktivaci a modernizaci stávajících, 
využitých nebo nevyužitých železničních 



AD\1208175CS.docx 15/26 PE652.352v02-00

CS

přípojek a na doplnění chybějících spojení 
mezi hraničními regiony jak pro osobní, 
tak pro nákladní dopravu;

Pozměňovací návrh 20

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 
udržitelného regionálního rozvoje, rozvoje 
měst a venkova a přeshraničního místního 
rozvoje, ochrany klimatu, průmyslové 
transformace, udržitelného cestovního 
ruchu, inovací, sociálního začleňování, 
sociálně udržitelné zaměstnanosti, 
vzdělávání, mládeže a kultury a zlepšení 
přístupnosti pro starší osoby, 
znevýhodněné skupiny a zdravotně 
postižené osoby a osoby s omezenou 
pohyblivostí;

Pozměňovací návrh 21

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 jako 
důležité součásti vztahů Unie se 
sousedními zeměmi, jako jsou země 
západního Balkánu, země Východního 
sousedství a Spojené království, a to na 
základě zájmu a potřeb v partnerských 
zemích, příhraničních regionech a obcích 
a na základě výměny odborných znalostí v 
oblasti železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajišťuje dlouhodobý dopad 
evropského roku 2021 v podobě 
konkrétních projektů, které budou 
podporovány a realizovány v 
následujících letech v rámci trvalého 
závazku všech příslušných zúčastněných 
stran, jako jsou evropské instituce a jejich 
agentury, železniční podniky, místní, 
regionální a vnitrostátní orgány 
odpovědné za řízení evropských fondů;

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) přispívá k propagaci železnice jako 
prostředku umožňujícího mobilitu a 
dočasný pohyb předmětů a vybavení s 
cílem umožnit spolupráci a usnadnit 
průběžnou spolupráci mezi skupinami 
spojenými s kulturou a vzděláváním, 
přičemž využívá toho, že dočasná mobilita 
osob, předmětů a vybavení nabízí dobrý 
způsob, jak nalézt příležitosti spolupráce a 
sdílet osvědčené postupy a odborné 
znalosti;

Pozměňovací návrh 24

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 

a) iniciativy a akce na podporu 
diskuse, zvyšování povědomí a snazšího 
zapojení občanů, podniků a veřejných 
orgánů s cílem zlepšit podmínky cestování 
po železnici a přilákat více zdrojů, 
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proti změně klimatu, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v 
členských státech;

cestujících a zboží na železnici jakožto 
prostředku boje proti změně klimatu, a to s 
využitím zelené energie pro železniční 
infrastrukturu, regionálního rozvoje a 
územního průzkumu; Tyto iniciativy 
rovněž přispějí ke zlepšení osobní mobility 
a k podpoře kulturní výměny a 
udržitelného cestovního ruchu 
prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, 
včetně akcí v členských státech, na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni, a to i v 
pohraničních oblastech, pokud jde o 
železniční iniciativy financované z 
programu INTERREG, a to s jejich 
bytostně evropskou povahou;

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) iniciativy a akce k posílení 
povědomí o schopnosti železničního 
odvětví zabránit další izolaci místních 
komunit, pobřežních a izolovaných 
regionů a namísto toho upřednostňovat 
jejich integraci s hlavními městskými a 
regionálními oblastmi;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) veřejné osvětové kampaně o 
potenciálu TEN-T při podpoře 
soudržnosti a usnadnění průmyslového a 
hospodářského rozvoje v regionech, které 
nejsou součástí hlavních sítí, kde by 
projekty a investice měly zahrnovat 
kvalitní regionální železniční dopravní 
služby a místní propojení izolovaných 
oblastí s většími městskými trasami a 
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ekosystémy, aby se současně zlepšil 
přechod na jiný druh dopravy a sociální 
soudržnost;

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) iniciativy, které zapojují regionální 
a místní orgány do diskusí o víceletém 
plánování, o projektech digitalizace a 
modernizace železniční infrastruktury a o 
obecném zlepšení veřejných a 
soukromých investic v regionech, kde by 
malé a střední podniky a místní 
hospodářský rozvoj mohly mít velké 
výhody z udržitelných, moderních a 
elektrifikovaných železničních služeb;

Pozměňovací návrh 28

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, odbornou přípravu, 
vzdělávání, sociální práce a osvětové 
kampaně s cílem vybídnout cestující, 
spotřebitele a podniky ke změně chování, a 
to i v odvětví železniční dopravy a podnítit 
veřejnost, aby se aktivně podílela na 
dosažení cílů v oblasti udržitelnější, 
inovativnější, bezpečnější a dostupnější 
dopravy, přičemž vybízí občany k 
aktivnímu objevování Evropy;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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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, 
nevládních organizací, podniků a 
odborových svazů a škol, pokud jde o 
podporu bezpečného využívání železnice a 
prosazení změny v chování všech uživatelů 
dopravy a zaměstnanců v dopravě na 
všech úrovních, a sdílení praktických, 
humánních řešení optimální dostupnosti 
pro osoby se zdravotním postižením a 
seniory; představení finanční podpory 
Unie pro železniční projekty, zejména 
chybějící přeshraniční spojení, 
decentralizované přístupy a regionální 
propojenost;

Pozměňovací návrh 30

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 či vnitrostátní 
a regionální úrovni, týkající se mimo jiné 
evropské sítě kombinované dopravy, 
využívání zelené energie pro železniční 
infrastrukturu a studií, které by se měly 
týkat evropského financování a jejich 
synergií v projektech týkajících se 
železničních linek, zejména 
přeshraničních;

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora projektů a sítí 
souvisejících s Evropským rokem, mimo 

e) podpora interaktivní komunikace 
ohledně projektů a sítí souvisejících s 
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jiné prostřednictvím sdělovacích 
prostředků, sociálních sítí a dalších on-line 
komunit.

Evropským rokem, mimo jiné 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, 
sociálních sítí a dalších on-line komunit.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) studie a průzkumy na regionální 
úrovni za účelem posouzení potřeb 
občanů, pokud jde o železniční dopravu.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) posílení historického a kulturního 
dědictví železnic prostřednictvím 
organizace akcí;

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) kampaně k obnovení důvěry 
občanů, pokud jde o využívání veřejné 
přepravy cestujících po železnici;

Pozměňovací návrh 35

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

ed) kampaně zaměřené na 
diverzifikaci pracovní síly železničního 
odvětví tím, že přiláká ženy a zejména 
mladé pracovníky;

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) kampaně na podporu již přijatých 
ekologických řešení;

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Unie určí a přezkoumá klíčové 
projekty a opatření, jako jsou:
a) obnova a rozšíření počtu místních, 
regionálních a meziregionálních 
železničních spojení pro osobní i nákladní 
dopravu, místních železničních stanic a 
železničních spojení, od místních 
železničních tratí až po vysokorychlostní a 
dálkové železniční tratě;
b) určení klíčových projektů a 
opatření a prosazování na různých 
úrovních, které mohou přispět k dosažení 
cílů v dlouhodobém horizontu, jako je 
společné evropské úsilí o podporu investic 
do železničních dálnic, terminálů a 
kolejových vozidel jako optimalizované 
možnosti přechodu na jiný druh dopravy, 
která přispěje k regionální soudržnosti a 
dekarbonizaci nákladní dopravy;
c) společné evropské úsilí o obnovení 
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sítě moderních nočních vlakových spojů 
za přijatelné ceny, díky níž budou všechny 
členské státy a sousední země propojeny;
d) vytvoření jednotného systému 
rezervace jízdenek a slevových karet pro 
evropskou železniční dopravu, který 
spotřebitelům umožní zakoupit si jízdenku 
z jakékoli evropské železniční stanice na 
jinou, bez ohledu na železniční podnik, s 
tím, že budou mít zaručena práva 
cestujících a jízdenku za nejvýhodnější 
cenu;
e) udržitelné dlouhodobé modely 
bezplatné místní veřejné dopravy;
f) podpora železnic uplatňováním 
preferenčních sazeb DPH na vnitrostátní 
úrovni;
g) začlenění cíle zajistit ekologické, 
inovativní, digitální, bezpečné a přístupné 
železniční sítě a služby do průmyslové 
strategie EU, včetně její úlohy v oblasti 
soudržnosti, kvalifikovaných a důstojných 
pracovních míst a kulturní výměny.

Pozměňovací návrh 38

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, přičemž Komise 
zajistí, aby ve všech fázích propagace byla 
náležitě uvedena podpora Evropské unie 
pro projekty a iniciativy financované v 
rámci evropského roku.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1
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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 v případě 
potřeby regionální a místní dílčí 
koordinátory. V případě, že je jmenován 
jeden nebo více národních koordinátorů, 
národní koordinátoři v souladu s dílčími 
koordinátory zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 40

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 účasti 
místních a regionálních aktérů za účelem 
koordinace řízení Evropského roku. Tato 
zasedání jsou příležitostí k výměně 
informací o provádění Evropského roku na 
regionální, vnitrostátní a unijní úrovni; K 
účasti na těchto výměnách jsou přizváni 
zástupci Evropského parlamentu, 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru a Evropského výboru regionů.

Pozměňovací návrh 41

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 

2. Koordinace Evropského roku na 
úrovni Unie uplatňuje průřezový přístup 
s cílem zjistit, jaké jsou stávající, a 
vytvořit nové a udržitelné synergie mezi 
jednotlivými programy a iniciativami Unie, 
které zajišťují finanční podporu projektům 
v oblasti železniční dopravy nebo 
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projektům s ní souvisejících. projektům s ní souvisejících, přičemž je 
třeba mít na paměti, že další cíle politiky 
vyžadují dodatečné zdroje, a nikoli jen 
přerozdělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 42

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