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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia 4. marca 2020 navrhla, aby bol rok 2021 vyhlásený za Európsky rok 
železníc a železnice sa tak prostredníctvom organizovania podujatí, kampaní a iniciatív 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni podporili ako udržateľný, inovatívny a bezpečný 
spôsob dopravy.

Komisia vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 vymedzila európsku zelenú dohodu, 
ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Keďže doprava produkuje 
štvrtinu emisií skleníkových plynov EÚ, železničný sektor bude zohrávať pri plnení tohto 
cieľa kľúčovú úlohu.

Komisia sa preto zaoberá stratégiou založenou na udržateľnej a inteligentnej mobilite, ktorej 
prioritou je, aby sa podstatná časť zo 75 % vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti v Európe uskutočňuje, presunula na železnice a vnútrozemské vodné cesty. 

Pandémia COVID-19 sa dotkla celej EÚ a závažným spôsobom ovplyvnila aj dopravu 
a prepojenosť v EÚ. Európsky rok železníc by mohol byť príležitosťou na začatie 
konštruktívnej diskusie o budúcich výzvach, ktorým budú čeliť všetky druhy dopravy, 
a o opatreniach potrebných na ochranu zdravia pracovníkov v doprave a cestujúcich.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc a s tým 
spojený cieľ povzbudiť a podporiť úsilie Únie, členských štátov, regionálnych a miestnych 
orgánov a ďalších organizácií o zvýšenie podielu osobnej a nákladnej železničnej dopravy.

Spravodajkyňa sa domnieva, že vytvorenie a posilnenie udržateľných, ekologických a 
energeticky úsporných druhov dopravy je kľúčovou súčasťou stratégie EÚ zameranej na boj 
proti zmene klímy. V tejto súvislosti spravodajkyňa zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohráva 
politika súdržnosti pri zlepšovaní vnútorných a cezhraničných železničných sietí EÚ, najmä 
v menej rozvinutých regiónoch.

Spravodajkyňa považuje Európsky rok železníc za kľúčovú príležitosť preskúmať stratégie na 
posilnenie politík EÚ v oblasti železníc, najmä vo vidieckych a pohraničných oblastiach, kde 
neustále dochádza k rušeniu miestnych železničných sietí a zatváraniu železničných staníc. 
Osobitný dôraz by sa mal klásť na prístupnosť pre staršie a znevýhodnené osoby, na 
posilnenie práv cestujúcich, zlepšenie systému rezervácií a cestovných lístkov a na investície 
do infraštruktúry a služieb.

Spravodajkyňa sa domnieva, že železničná doprava by mala byť skutočnou alternatívou 
k individuálnym druhom dopravy a ku krátkym a stredne dlhým letom. Cezhraničný rozmer 
železničnej dopravy zbližuje občanov a umožňuje im objavovať Úniu v celej jej rozmanitosti 
a kultúrnej bohatosti. Cezhraničný rozmer železničnej dopravy by mal podporovať aj 
sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, najmä v rámci cieľov politiky súdržnosti po roku 
2020 pre ekologickejšiu a prepojenejšiu Európu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Európsky rok železníc 2021 by mohol zároveň prispieť 
k zvýšeniu povedomia o potrebe modernizácie železničnej dopravy vrátane jej digitálnej 
infraštruktúry a služieb vo všetkých členských štátoch. 
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Spravodajkyňa navrhuje ďalšie konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov Európskeho roka 
železníc, medzi ktoré okrem iného patrí: opätovné sfunkčnenie miestnych, regionálnych a 
medziregionálnych železničných tratí pre osobnú a nákladnú dopravu, obnova európskej siete 
nočných vlakov, čím sa zabezpečí spojenie všetkých členských štátov a susedných krajín, a 
rozvoj jednotného rezervačného systému cestovných lístkov, ktorý by platil vo všetkých 
členských štátoch a pre všetky železničné spoločnosti pôsobiace v Únii.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení 
z 11. decembra 2019 vymedzila európsku 
zelenú dohodu pre Európsku úniu a jej 
občanov. Európska zelená dohoda je nová 
stratégia rastu, ktorej cieľom je 
transformovať Úniu na spravodlivú 
a prosperujúcu spoločnosť s moderným 
a konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov.

(1) Komisia vo svojom oznámení 
z 11. decembra 2019 vymedzila európsku 
zelenú dohodu pre Európsku úniu a jej 
občanov. Európska zelená dohoda nie je 
len posilnená politika v oblasti klímy, ale 
aj nová integrovaná a inkluzívna stratégia 
rastu s environmentálnou ambíciou 
transformovať hospodárstvo a spoločnosť 
Únie tak, aby sa dostala na ekologicky 
udržateľnú cestu, ktorá presadzuje 
sociálne práva a zlepšuje život všetkým 
občanom Únie.        Táto stratégia, ktorej 
cieľom je aj transformovať Úniu na 
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť 
s moderným, sociálnym 
a konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktorého prioritným cieľom je vytváranie 
pracovných miest a príležitostí a ktoré 
efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 
2050 čisté emisie skleníkových plynov EÚ 
na nule a kde hospodársky a udržateľný 
rozvoj nezávisí od využívania zdrojov. 
V európskej zelenej dohode sa uznáva 
potreba účinnej a postupnej reakcie s 
cieľom riešiť naliehavú hrozbu zmeny 
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klímy a vplyvy prijatých opatrení.
__________________ __________________

Oznámenie Komisie Európskemu 
Parlamentu, Európskej Rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 
2019, Európska zelená dohoda 
[COM(2019) 640 final].

Oznámenie Komisie Európskemu 
Parlamentu, Európskej Rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 
2019, Európska zelená dohoda 
[COM(2019) 640 final].

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali 
v európskej spoločnosti v dôsledku 
pandémie COVID-19, jej zdravotné a 
hospodárske dôsledky vrátane prípadného 
vplyvu na vnútorný trh, pokiaľ ide o 
slobodu pohybu tovaru a občanov, sa 
musí venovať pozornosť zlepšeniu 
komunikácií, ktoré boli počas pandémie 
obmedzené, a možným dôsledkom.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 2019 schválila cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Európsku úniu.

(2) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 2019 v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody schválila cieľ dosiahnuť 
do roku 2050 klimaticky neutrálnu 
Európsku úniu.

__________________ __________________

16 Závery Európskej rady z 12. decembra 
2019.

16 Závery Európskej rady z 12. decembra 
2019.

Pozmeňujúci návrh 4
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 15. januára 2020 uvítal 
oznámenie Komisie o „európskej zelenej 
dohode“ a vyzval, aby sa nevyhnutný 
prechod na klimaticky neutrálnu 
spoločnosť uskutočnil najneskôr do roku 
2050.

(3) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 15. januára 17 uvítal oznámenie 
Komisie o „európskej zelenej dohode“, 
v ktorom zdôrazňuje naliehavú potrebu 
ambicióznych opatrení na riešenie zmeny 
klímy a environmentálnych výziev na 
obmedzenie globálneho otepľovania na 
1,5 °C, a nevyhnutný prechod na 
klimaticky neutrálnu spoločnosť najneskôr 
do roku 2050, a vyzval, aby sa zvýšili 
ambície Únie v oblasti zníženia domácich 
emisií skleníkových plynov do roku 2030.

__________________ __________________

Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode [2019/2956(RSP)].

Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode [2019/2956(RSP)].

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) V súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode treba pretransformovať 
hospodárstvo a priemysel Únie a 
prehodnotiť politiky a investície do 
infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy a 
mobility Takáto transformácia znamená 
urýchlenie prechodu na udržateľnú, 
intermodálnu a inteligentnú mobilitu s 
nulovými emisiami so železnicami v centre 
akejkoľvek stratégie v oblasti mobility 
alebo dopravy. Za štvrtinu emisií 
skleníkových plynov v Únii je zodpovedná 
doprava, pričom tento podiel sa neustále 
zvyšuje. Pokiaľ chceme čo najskôr 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, musíme 
najneskôr do roku 2050 v celej Únii znížiť 
emisie z dopravy o 90 %. Pri dosahovaní 
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zelenej dohody sa má urýchliť prechod na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu s cieľom 
riešiť tieto výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty.

udržateľnej dopravy sú prvoradí 
používatelia, ktorým musíme poskytnúť 
cenovo dostupnejšie, všeobecne 
prístupnejšie, zdravšie a čistejšie možnosti 
a alternatívy k ich súčasným návykom 
v oblasti mobility a konsolidovať tie, ktoré 
už využívajú udržateľné spôsoby mobility 
vrátanie cyklistiky a chôdze. V rámci 
európskej zelenej dohody sa má urýchliť 
prechod na udržateľnú, intermodálnu a 
inteligentnú mobilitu s cieľom riešiť tieto 
výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty bez nátlaku 
na vytváranie ďalšej kanalizácie alebo 
prehlbovanie riek.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Železničná doprava zohráva 
významnú úlohu pri dosahovaní cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050. Je 
jedným z najekologickejších a energeticky 
najúčinnejších spôsobov dopravy. Do 
veľkej miery je elektrifikovaná a jej emisie 
CO2 sú oveľa nižšie ako porovnateľná 
cestná či letecká doprava, pričom navyše 
ide o jediný spôsob dopravy, ktorý od roku 
1990 neustále znižoval svoje emisie CO2. 
Spotreba energie v železničnej doprave sa 
navyše v rokoch 1990 – 2016 znížila a 
čoraz viac sa využívajú obnoviteľné zdroje 
energie.

(5) Mobilita je jedným z kľúčových 
pilierov európskej zelenej dohody a 
železničná doprava zohráva významnú 
úlohu pri dekarbonizácii hospodárstva 
Únie a pri dosahovaní cieľa klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050.  Je 
jedným z najekologickejších a energeticky 
najúčinnejších spôsobov dopravy. Do 
veľkej miery je elektrifikovaná a jej emisie 
CO2 sú oveľa nižšie ako porovnateľná 
cestná či letecká doprava, pričom navyše 
ide o jediný spôsob dopravy, ktorý od roku 
1990 neustále znižoval svoje emisie CO2. 
Spotreba energie v železničnej doprave sa 
navyše v rokoch 1990 – 2016 znížila a 
čoraz viac sa využívajú obnoviteľné zdroje 
energie. Tento trend by sa preto mal 
podporovať najmä prostredníctvom 
presadzovania zelených energií.

__________________ __________________

18 Štatistická príručka GR MOVE 2019 18 Štatistická príručka GR MOVE 2019 
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„Doprava EÚ v číslach“ (zdroj:. Eurostat) „Doprava EÚ v číslach“ (zdroj: Eurostat)

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Pokiaľ ide o záväzky Únie podľa 
Parížskej dohody a zelenej dohody, 
kľúčovú úlohu pri vykonávaní a 
dosahovaní stanovených cieľov zohrávajú 
regionálne a miestne orgány a subjekty 
verejného sektora v spolupráci so 
železničným sektorom. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Rastúce využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie v odvetví železničnej 
dopravy musí byť sprevádzané stratégiou 
pre túto spravodlivú transformáciu, v 
ktorej sa zohľadní potreba 
vysokokvalitnej, cenovo dostupnej a 
prístupnej dopravnej prepojenosti, ako aj 
ochrana práv pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Partnerstvá medzi výskumom a 
vývojom, priemyslom, členskými štátmi a 
ich regiónmi sú dôležité na podporu 
výskumu a inovácií v oblasti dopravy.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5d) Rozhodujúcou súčasťou úsilia 
Únie v boji proti zmene klímy je 
vytváranie a posilňovanie udržateľných, 
ekologických a energeticky úsporných 
druhov dopravy. Keďže Únia ponúka 
podporu investíciám do železničnej 
infraštruktúry prostredníctvom svojich 
fondov a nástrojov, má priamy vplyv na 
podporu železničnej dopravy, ktorá by sa 
mala v plnej miere využiť. Keďže medzi 
jednotlivými členskými štátmi existujú 
značné rozdiely, pokiaľ ide o železničné 
siete a súvisiacu infraštruktúru, politika 
súdržnosti zohráva dôležitú úlohu vo 
všetkých regiónoch, ale najmä v menej 
rozvinutých regiónoch a vidieckych 
oblastiach, a to prostredníctvom 
zlepšovania vnútorných a cezhraničných 
železničných sietí. Politika súdržnosti tiež 
zohráva trvalú a posilnenú úlohu pri 
investovaní do ekologickejšej Európy pre 
všetkých. Preto by bolo dôležité zapojiť 
miestne, regionálne a národné orgány do 
diskusií o viacročnom plánovaní, o 
projektoch digitalizácie a modernizácie 
železničnej infraštruktúry a o všeobecnom 
zlepšení verejných a súkromných 
investícií v regiónoch, a podporovať 
cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi, 
regionálnymi a národnými orgánmi. 
Udržateľné, moderné a elektrifikované 
železničné služby by mohli prispieť 
k miestnemu hospodárskemu rozvoju. 
Modernizácia železničnej dopravy s 
osobitným dôrazom na verejné investície 
do dopravnej infraštruktúry, ktorá 
prispeje k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, si však spolu s inováciami, 
bezpečnosťou, dôstojnými ekologickými a 
modernými pracovnými miestami a 
efektívnosťou bude vyžadovať dodatočné 
zdroje.



PE652.352v02-00 10/27 AD\1208175SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Vďaka prepojeniu hlavných 
dopravných tepien Únie s jej okrajovými 
regiónmi a územiami, vzájomnému 
prepájaniu vidieckych oblastí a ich 
spájaniu s mestskými centrami a 
doplneniu chýbajúcich cezhraničných 
prepojení predstavuje odvetvie železničnej 
dopravy kľúčový faktor udržateľnej 
dopravy a cestovného ruchu a prispieva k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Železničná doprava zohráva 
ústrednú úlohu v rozvoji, posilňovaní 
mobility a pomáha zastaviť odliv 
obyvateľstva z vidieckych oblastí a menej 
rozvinutých regiónov Únie, pričom 
ponúka životaschopné dopravné 
prostriedky. Výzvou však zostáva 
vytvorenie lepších prepojení a zvýšenie 
podielu železničnej dopravy. Nemalo by sa 
pokračovať v demontáži menej ziskových 
miestnych železničných sietí a 
železničných staníc, a to najmä vo 
vidieckych a pohraničných oblastiach. 
Investície do siete, železničných 
koľajových vozidiel a služieb sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi výrazne 
líšia. Preto by sa mali preskúmať a 
posilniť stratégie a plány na ďalšie 
zlepšenie železničných politík a sietí Únie 
s cieľom digitalizovať verejnú dopravu, 
obnoviť spojenia a doplniť chýbajúce 
prepojenia obnovením, elektrifikáciou, 
modernizáciou železničných koľajových 
vozidiel a podporou spolupráce so 
železničnými dopravnými podnikmi.

Pozmeňujúci návrh 12
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zatiaľ čo podiel osobnej 
železničnej dopravy na pozemnej doprave 
v Únii sa od roku 2007 len mierne zvýšil, 
podiel nákladnej dopravy sa znížil. Na 
dosiahnutie cieľov prechodu na iné druhy 
dopravy uvedených v bielej knihe Komisie 
o doprave z roku 2011 musí byť 
hospodárska súťaž medzi cestnou a 
železničnou nákladnou dopravou 
spravodlivá a vyvážená, pričom sa v plnej 
miere zohľadnia externé náklady na 
dopravu, aby sa dosiahli ciele európskej 
zelenej dohody. Skutočnému jednotnému 
európskemu železničnému priestoru stojí v 
ceste ešte veľa prekážok, ktoré majú 
reálny a výrazný vplyv na 
konkurencieschopnosť a príťažlivosť 
železničnej dopravy, okrem iného aj 
pomerne vysoké náklady na železničnú 
dopravu, nedostatok jednoduchých 
prepojení a priamych liniek, poplatky za 
prístup k železničnej infraštruktúre, 
prekážky vstupu koľajových vozidiel do 
prevádzky, rozmanitosti kontrolných 
systémov a prevádzkových predpisov, a to 
aj vzhľadom na potrebu minimalizovať 
hluk. Prekonanie týchto prekážok spolu so 
znižovaním nákladov a zrýchlením 
inovácie, ako aj zvýšením európskej 
podpory intermodality umožní využiť plný 
potenciál železničnej dopravy. Preto 
potrebuje ďalší impulz, aby sa stala 
atraktívnejšou pre cestujúcich, najmä pre 
mladých ľudí a občanov žijúcich 
v okrajových a vo vidieckych oblastiach a 
pracovníkov, ako aj pre podniky. S cieľom 
zabezpečiť prepojenosť a atraktivitu 
železničnej dopravy v celej Európe by sa 
mal klásť dôraz aj na posilnenie práv 
cestujúcich, zlepšenie rezervačných 
systémov a systémov cestovných lístkov, 
investície do infraštruktúry, zvýšenie 
počtu nočných vlakov poskytujúcich 
rýchle a k životnému prostrediu šetrné 
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prepojenia v celej Únii, opätovné 
zavedenie ľahkých železničných systémov, 
ako sú električky v mestských oblastiach, 
a na uplatňovanie zásady „znečisťovateľ 
platí“ sociálne vyváženým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Na dosiahnutie svojho plného 
potenciálu ako dôležitého zamestnávateľa 
v Európskej únii, sektor železničnej 
dopravy musí diverzifikovať svoju 
pracovnú silu a pritiahnuť najmä ženy a 
mladých pracovníkov. Je nevyhnutné 
poskytovať optimálne dopravné služby v 
prospech používateľov, pričom železniční 
pracovníci majú mať kvalitné pracovné 
podmienky;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom podporiť železničnú 
dopravu v súlade s cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode, a to aj so zreteľom na udržateľnú a 
inteligentnú mobilitu, by sa rok 2021 mal 
vyhlásiť za „Európsky rok železníc“. Bude 
to dôležitý rok pre politiku Únie v oblasti 
železničnej dopravy, keďže pôjde o prvý 
celý rok, v ktorom sa v celej Únii budú 
uplatňovať pravidlá dohodnuté v rámci 
štvrtého železničného balíka, konkrétne v 
súvislosti s otvorením trhu pre služby 
vnútroštátnej osobnej dopravy a znížením 
nákladov a administratívnej záťaže pre 

(8) S cieľom podporiť železničnú 
dopravu v súlade s cieľmi stanovenými 
v oznámení Komisie o európskej zelenej 
dohode, a to aj so zreteľom na udržateľnú, 
intermodálnu a inteligentnú mobilitu, a 
podporiť záväzok Únie plniť Agendu 
2030 a ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja by sa rok 2021 mal vyhlásiť za 
„Európsky rok železníc“. Bude to dôležitý 
rok pre politiku Únie v oblasti železničnej 
dopravy, keďže pôjde o prvý celý rok, v 
ktorom sa v celej Únii budú uplatňovať 
pravidlá dohodnuté v rámci štvrtého 
železničného balíka, konkrétne v súvislosti 
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železničné podniky pôsobiace v celej Únii. 
V mnohých členských štátoch narastá 
záujem verejnosti o železnice vrátane 
nočných vlakov, čoho dôkazom je 
popularita hashtagu #DiscoverEU. Okrem 
toho bude medzinárodný umelecký festival 
Europalia v roku 2021 zameraný na vplyv 
železnice na umenie a vyzdvihne dôležitú 
úlohu železničnej dopravy pri presadzovaní 
sociálnych, hospodárskych a 
priemyselných zmien,

s otvorením trhu pre služby vnútroštátnej 
osobnej dopravy a znížením nákladov a 
administratívnej záťaže pre železničné 
podniky pôsobiace v celej Únii. Narastá 
záujem verejnosti o železnice vrátane 
medziregionálnych a vnútroregionálnych 
spojení a nočných vlakov, a to najmä 
medzi mladými ľuďmi, čoho dôkazom je 
popularita hashtagu #DiscoverEU. Okrem 
toho bude medzinárodný umelecký festival 
Europalia v roku 2021 zameraný na vplyv 
železnice na umenie a vyzdvihne dôležitú 
úlohu železničnej dopravy pri presadzovaní 
sociálnych, hospodárskych a 
priemyselných zmien,

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom Európskeho roka je podnietiť a 
podporiť úsilie Únie, členských štátov, 
regionálnych a miestnych orgánov a iných 
organizácií zvýšiť podiel cestujúcich a 
nákladu v železničnej doprave. Európsky 
rok najmä

Cieľom Európskeho roka je podnietiť a 
podporiť úsilie Únie, členských štátov, 
regionálnych a miestnych orgánov, MVO a 
iných verejných a súkromných organizácií 
zvýšiť podiel cestujúcich a nákladu v 
železničnej doprave. Európsky rok najmä

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) podporí železničnú dopravu ako 
udržateľný, cenovo dostupný, prístupný, 
inovatívny, bezpečný a zjednocujúci 
spôsob dopravy pre všetkých, a to najmä 
používaním tichších, ekologickejších a 
energeticky úspornejších železničných 
koľajových vozidiel, podnietením 
európskej diskusie o rozvoji železničnej 
dopravy ako skutočnej, dostupnej a 
všeobecnej alternatívy k individuálnym 
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spôsobom dopravy a ku krátkym a stredne 
dlhým letom, vyzdvihnutím jej významnej 
úlohy pri dosahovaní cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050 a oslovovaním širšej verejnosti, 
najmä mládeže a občanov, ktorí žijú v 
okrajových a vidieckych oblastiach, ako aj 
pozitívnej úlohy železníc ako 
udržateľného a bezpečného spôsobu 
dopravy, ktorú železnice môžu zohrávať 
ako nástroj obnovy po kríze COVID-19 a 
iných krízach;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) vyzdvihne európsky a cezhraničný 
rozmer železničnej dopravy, ktorá zohráva 
kľúčovú úlohu v rozvoji udržateľnej, 
regionálnej a miestnej dopravy a 
cestovného ruchu, približuje vidiecke, 
vzdialené a okrajové regióny k iným 
častiam Únie a zbližuje občanov, 
umožňuje im objavovať rozmanitosť Únie, 
posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť v rámci cieľov politiky 
súdržnosti na obdobie po roku 2020 pre 
ekologickejšiu a prepojenejšiu Európu v 
úzkej spolupráci s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a miestnymi 
komunitami a prispieva k integrácii 
vnútorného trhu Únie;

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
elektrifikovanej dopravy na dlhé a krátke 
vzdialenosti a potrebu zlepšiť prístupnosť 
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dopravných infraštruktúr a služieb pre 
všetkých cestujúcich;

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) venuje investície Únie na opätovnú 
aktiváciu a modernizáciu existujúcich, 
využívaných alebo nevyužitých 
železničných prípojok a na doplnenie 
chýbajúcich prepojení medzi 
pohraničnými regiónmi pre osobnú aj 
nákladnú dopravu;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) zvýši prínos železničnej dopravy 
pre hospodárstvo, priemysel a spoločnosť 
Únie tak, že zahŕňa najmä aspekty 
udržateľného regionálneho rozvoja, 
rozvoja medzi mestskými a vidieckymi 
sídlami a cezhraničného miestneho 
rozvoja, ochrany klímy, priemyselnej 
transformácie, udržateľného cestovného 
ruchu, inovácie, sociálneho začleňovania, 
sociálne udržateľnej zamestnanosti, 
vzdelávania, mládeže a kultúry a zlepšenia 
prístupnosti pre staršie osoby, 
znevýhodnené skupiny a pre osoby so 
zdravotným postihnutím a zníženou 
pohyblivosťou;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prispeje k propagácii železničnej 
dopravy ako dôležitej súčasti vzťahov 
medzi Úniou a susednými krajinami, 
najmä západným Balkánom, a to najmä na 
základe záujmu a potrieb partnerských 
krajín a odborných znalostí Únie v oblasti 
železničnej dopravy.

d) prispeje k propagácii železničnej 
dopravy ako dôležitej súčasti vzťahov 
medzi Úniou a susednými krajinami, ako 
sú krajiny západného Balkánu, krajiny 
východného susedstva a Spojené 
kráľovstvo, a to najmä na základe záujmu 
a potrieb partnerských krajín, 
pohraničných regiónov a obcí a výmeny 
odborných znalostí v oblasti železničnej 
dopravy.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zabezpečí, aby dlhodobý vplyv 
Európskeho roka 2021 v podobe 
konkrétnych projektov, ktoré sa majú 
podporovať a realizovať v nasledujúcich 
rokoch v rámci trvalého záväzku všetkých 
príslušných zainteresovaných strán, ako 
sú európske inštitúcie a ich agentúry, 
železničné podniky, miestne, regionálne a 
národné orgány zodpovedné za riadenie 
európskych finančných prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) prispeje k podpore železničnej 
dopravy ako prostriedku, ktorý umožňuje 
mobilitu a dočasný presun predmetov a 
vybavenia s cieľom umožniť spoluprácu a 
uľahčiť prebiehajúcu spoluprácu medzi 
skupinami spojenými s kultúrou a 
vzdelávaním a ťažiť zo skutočnosti, že 
dočasná mobilita osôb, predmetov a 
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vybavenia je dobrým spôsobom 
identifikácie príležitostí spolupráce, ako aj 
výmeny osvedčených postupov a 
odborných znalostí;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) iniciatívy a podujatia na podporu 
diskusie, zvyšovania informovanosti a 
jednoduchšieho zapojenia občanov, 
podnikov a subjektov verejného sektora s 
cieľom zlepšiť cestovné podmienky 
železničnej dopravy a zvýšiť zdroje a 
podiel osobnej a nákladnej železničnej 
dopravy ako prostriedku na boj proti 
zmene klímy, a to vrátane využitia zelenej 
energie pre železničnú infraštruktúru, 
regionálny rozvoj a územný prieskum. 
Tieto iniciatívy prispejú aj k zlepšeniu 
osobnej mobility a podpore kultúrnej 
výmeny a udržateľného cestovného 
ruchu, a to prostredníctvom viacerých 
kanálov a nástrojov vrátane podujatí v 
členských štátoch na miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni, a to aj v pohraničných 
oblastiach prostredníctvom železničných 
iniciatív financovaných z programu 
INTERREG s ich bytostne európskou 
povahou;

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) iniciatívy a podujatia na zvýšenie 
informovanosti o schopnosti železničného 
odvetvia zabrániť ďalšej izolácii 
miestnych spoločenstiev, pobrežných a 
odľahlých regiónov, a naopak podporiť 
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ich integráciu do väčších mestských a 
regionálnych oblastí;

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) verejné kampane na zvyšovanie 
informovanosti o potenciáli siete TEN-T 
podporovať súdržnosť, posilňovať rozvoj 
priemyslu a hospodársky rast v regiónoch, 
ktoré nie sú súčasťou hlavných sietí, v 
ktorých by projekty a investície mali 
zahŕňať kvalitné služby regionálnej 
železničnej dopravy a miestne prepojenia 
odľahlých oblastí s väčšími mestskými 
trasami a ekosystémami s cieľom zlepšiť 
presun na iné druhy dopravy a zároveň 
sociálnu súdržnosť;

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) iniciatívy, ktoré zapájajú 
regionálne a miestne orgány do diskusií 
týkajúcich sa viacročného plánovania, 
projektov digitalizácie a modernizácie 
železničnej infraštruktúry a všeobecného 
zlepšenia verejných a súkromných 
investícií v regiónoch, v ktorých by 
udržateľné, moderné a elektrifikované 
železničné služby mohli byť veľkým 
prínosom pre MSP a miestny hospodársky 
rozvoj;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
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Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) informačné kampane, výstavy, 
inšpiratívne činnosti, odborná príprava, 
vzdelávanie, sociálna práca a osvetové 
kampane na podporu zmien v správaní 
cestujúcich, spotrebiteľov a podnikov 
vrátane železničného priemyslu a na 
stimulovanie aktívneho zapojenia širokej 
verejnosti pri dosahovaní cieľov 
udržateľnejšej, inovatívnej, bezpečnej a 
dostupnej dopravy, pričom nabáda ľudí 
k tomu, aby aktívne objavovali Európu;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) výmena skúseností a osvedčených 
postupov medzi národnými, regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, občianskou 
spoločnosťou, podnikmi a školami, pokiaľ 
ide o podporu využívania železničnej 
dopravy a spôsob podnecovania zmeny 
správania na všetkých úrovniach;

c) výmena skúseností a osvedčených 
postupov medzi národnými, regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, občianskou 
spoločnosťou, MVO, odbormi, podnikmi a 
školami, pokiaľ ide o podporu bezpečného 
využívania železničnej dopravy a spôsob 
podnecovania zmeny správania na 
všetkých úrovniach všetkých používateľov 
a zamestnancov dopravy, a výmena 
praktických, ľudských riešení týkajúcich 
sa optimálnej dostupnosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby; 
prezentácia finančnej podpory Únie pre 
železničné projekty, najmä chýbajúce 
cezhraničné prepojenia, decentralizované 
prístupy a regionálnu prepojenosť;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) realizovanie štúdií a inovačných 
činností a šírenie ich výsledkov na 
európskej alebo vnútroštátnej úrovni; a

d) realizovanie štúdií a inovačných 
činností a šírenie ich výsledkov na 
európskej alebo vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, a to aj o sieti 
európskych železničných diaľnic, 
využívaní zelenej energie pre železničnú 
infraštruktúru a štúdií s cieľom zamerať 
sa na európske zdroje financovania a 
synergie medzi nimi v projektoch 
zameraných na železničné trate, najmä 
cezhraničné trate;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podpora projektov a sietí 
súvisiacich s Európskym rokom, aj 
prostredníctvom médií, sociálnych sietí a 
iných online komunít.

e) podpora interaktívnej komunikácie 
týkajúcej sa projektov a sietí súvisiacich s 
Európskym rokom, aj prostredníctvom 
médií, sociálnych sietí a iných online 
komunít.

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) štúdie a prieskumy na regionálnej 
úrovni s cieľom posúdiť potreby občanov, 
pokiaľ ide o železničnú dopravu.

Pozmeňujúci návrh 33

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

eb) podpora historického a kultúrneho 
dedičstva železníc prostredníctvom 
organizácie podujatí;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) kampane na obnovenie dôvery 
občanov vo využívanie verejnej osobnej 
železničnej dopravy;

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) kampane na diverzifikáciu 
pracovnej sily v odvetví železničnej 
dopravy najmä prilákaním žien a mladých 
pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ee) kampane na podporu ekologických 
riešení, ktoré už boli prijaté;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Únia identifikuje a preskúma 
kľúčové projekty a opatrenia, ako sú:
a) opätovné sfunkčnenie a 
znásobenie miestnych, regionálnych a 
medziregionálnych železničných tratí pre 
osobnú a nákladnú dopravu, miestnych 
železničných staníc a spojení od 
miestnych železničných tratí po 
vysokorýchlostné a diaľkové železničné 
trate;
b) určenie kľúčových projektov a 
opatrení a podpora na rôznych úrovniach, 
ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov 
v dlhodobom horizonte, ako je európske 
spoločné úsilie o podporu investícií do 
železničných diaľnic, terminálov a 
železničných koľajových vozidiel ako 
optimálnej možnosti prechodu na iné 
druhy dopravy, ktorá prispeje k 
regionálnej súdržnosti a dekarbonizácii 
nákladnej dopravy;
c) spoločné európske úsilie o obnovu 
siete moderných nočných vlakových liniek 
za prijateľné ceny, ktoré zabezpečia 
spojenie všetkých členských štátov a 
susedných krajín;
d) zavedenie jednotného 
rezervačného systému cestovných lístkov a 
systému zvýhodnených cestovných lístkov 
pre európsku železničnú dopravu, ktoré 
spotrebiteľom umožnia kúpiť si cestovný 
lístok z akejkoľvek európskej stanice do 
inej, nezávisle od železničnej spoločnosti, 
so zaručenými právami cestujúcich a za 
najvýhodnejšiu cenu;
e) udržateľné dlhodobé modely 
bezplatnej miestnej verejnej dopravy;
f) podpora železníc zvýhodnenými 
sadzbami DPH na vnútroštátnej úrovni;
g) začlenenie cieľov zelených, 
inovatívnych, digitálnych, bezpečných a 
prístupných železničných sietí a služieb do 
priemyselnej stratégie Únie vrátane ich 
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funkcie z hľadiska súdržnosti, 
kvalifikovanej a dôstojnej zamestnanosti a 
kultúrnej výmeny.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Inštitúcie a orgány Únie, ako aj 
členské štáty, môžu na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni pri propagačných 
činnostiach uvedených v odseku 1 
odkazovať na Európsky rok a používať 
jeho vizuálnu identitu.

2. Inštitúcie a orgány Únie, ako aj 
členské štáty na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni pri propagačných 
činnostiach uvedených v odseku 1 
odkazujú na Európsky rok a používajú 
jeho vizuálnu identitu a Komisia 
zabezpečí, aby sa vo všetkých fázach 
podpory primerane odkazovalo na 
podporu Európskej únie pre projekty a 
iniciatívy financované v rámci 
Európskeho roka.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Za organizovanie účasti na Európskom 
roku na vnútroštátnej úrovni zodpovedajú 
členské štáty. Na tento účel členské štáty 
vymenujú národných koordinátorov a v 
prípade potreby regionálnych a miestnych 
koordinátorov na nižšej úrovni. Národní 
koordinátori zabezpečia koordináciu 
príslušných činností na vnútroštátnej 
úrovni v súlade s koordinátormi na nižšej 
úrovni, ak bol vymenovaný jeden alebo 
viacerí takýto koordinátori.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
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Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pravidelne zvoláva 
zasadnutia národných koordinátorov 
s cieľom koordinovať priebeh Európskeho 
roka. Uvedené zasadnutia takisto slúžia 
ako príležitosti na výmenu informácií o 
realizácii Európskeho roka na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie; zástupcovia 
Európskeho parlamentu sa môžu 
zúčastňovať na týchto zasadnutiach ako 
pozorovatelia.

1. Komisia pravidelne zvoláva 
zasadnutia národných koordinátorov, 
pričom zapojí regionálnych a miestnych 
aktérov, s cieľom koordinovať priebeh 
Európskeho roka. Uvedené zasadnutia sú 
príležitosťou na výmenu informácií o 
realizácii Európskeho roka na regionálnej, 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie; 
zástupcovia Európskeho parlamentu, 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru a Európskeho výboru regiónov sú 
prizývaní zúčastniť sa na týchto 
výmenách.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koordinácia Európskeho roka na 
úrovni Únie má prierezový prístup 
s cieľom vytvoriť synergie medzi rôznymi 
programami a iniciatívami Únie, ktoré 
financujú projekty v oblasti železničnej 
dopravy alebo ktoré majú rozmer 
železničnej dopravy.

2. Koordinácia Európskeho roka na 
úrovni Únie má prierezový prístup 
s cieľom identifikovať existujúce synergie 
a vytvoriť nové a udržateľné synergie 
medzi rôznymi programami a iniciatívami 
Únie, ktoré financujú projekty v oblasti 
železničnej dopravy alebo ktoré majú 
rozmer železničnej dopravy, pričom treba 
mať na zreteli, že ďalšie ciele politiky si 
vyžadujú dodatočné zdroje, a nie len 
prerozdelenie prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zvoláva pravidelné zasadnutia 
zainteresovaných strán a zástupcov 
organizácií alebo subjektov, ktoré sú 

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

aktívne v oblasti železničnej dopravy, 
vrátane existujúcich nadnárodných a 
nadregionálnych sietí, príslušných 
mimovládnych organizácií, sociálnych 
partnerov, ako aj mládežníckych 
organizácií a komunít, aby jej pomohli pri 
realizácii Európskeho roka na úrovni Únie.
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