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Pozměňovací návrh 1
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
novou strategií 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. Zelená 
dohoda pro Evropu uznává potřebu 
účinné a postupné reakce s cílem 
bezodkladně řešit změnu klimatu a dopady 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Deparnay-Grunenberg

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 

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
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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.

novou integrovanou strategií růstu, která 
respektuje planetární hranice a jejímž 
cílem je transformovat Unii na 
spravedlivou a prosperující společnost s 
odolnou a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a 
hospodářský růst v ní bude oddělen od 
využívání zdrojů.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
novou strategií udržitelného růstu, jejímž 
cílem je přeměnit Unii na spravedlivou a 
prosperující společnost s moderním a 
konkurenceschopným hospodářstvím 
účinně využívajícím zdroje, kde v roce 
2050 neexistují žádné čisté emise 
skleníkových plynů a kde je hospodářský 
růst oddělen od využívání zdrojů.

__________________ __________________
15 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 11. 

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

prosince 2019 - Zelená dohoda pro Evropu, 
COM(2019) 640 final.

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 201915 představila Komise 
Zelenou dohodu pro Evropskou unii a její 
občany. Zelená dohoda pro Evropu je 
novou strategií růstu, jejímž cílem je 
transformovat Unii na spravedlivou a 
prosperující společnost s moderní a 
konkurenceschopnou ekonomikou 
efektivně využívající zdroje, jejíž prioritou 
je tvorba pracovních míst a příležitostí a 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů.

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem ke změnám, k nimž 
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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 postižení volného pohybu 
zboží a osob, je třeba věnovat pozornost 
zlepšení komunikace, která byla během 
pandemie snížena, a možným pozdějším 
důsledkům.

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Isabel Carvalhais

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 cíl, aby 
Evropská unie do roku 2050 dosáhla 
klimatické neutrality v souladu s cíli 
Pařížské dohody.

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

16 Závěry Evropské rady ze dne 12. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Isabel Carvalhais

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 

(3) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 15. ledna 202017 uvítal 
sdělení Komise s názvem Zelená dohoda 
pro Evropu, z něhož vychází naléhavá 
potřeba ambiciózních opatření k řešení 
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společnosti uskutečnil nejpozději do roku 
2050.

výzev v oblasti změny klimatu a životního 
prostředí, k omezení globálního 
oteplování na 1,5 °C, k zamezení masivní 
ztráty biologické rozmanitosti a k výzvě, 
aby se nezbytný přechod ke klimaticky 
neutrální společnosti uskutečnil nejpozději 
do roku 2050. Evropský parlament ve 
svém usnesení rovněž vyzval ke zvýšení 
ambicí EU a ke zvýšení cíle v oblasti 
snížení domácích emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 na 55 % ve srovnání s 
úrovněmi z roku 1990.

__________________ __________________
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)).

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 15. ledna 2020 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 2020 uvítal 
sdělení Komise s názvem Zelená dohoda 
pro Evropu a vyzval, aby se nezbytný 
přechod ke klimaticky neutrální 
společnosti uskutečnil do roku 2050.

__________________ __________________
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)).

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Mathilde Androuët
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, aby se tyto problémy podařilo 
vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty.

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, aby se tyto problémy podařilo 
vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty. V 
souladu s čl. 91 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by měla být 
zvláštní pozornost věnována 
hospodářským a sociálním důsledkům 
uskutečněných reforem; podle téhož 
článku je rovněž třeba studovat škodlivé 
důsledky těchto reforem na železniční 
infrastrukturu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, aby se tyto problémy podařilo 
vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty.

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlení přechodu k udržitelné, 
intermodální a inteligentní mobilitě. Na 
dopravu připadá čtvrtina skleníkových 
plynů produkovaných v Unii a její podíl 
stále roste. K co nejrychlejšímu dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2040 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, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Isabel Benjumea Benjumea

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 

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
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oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, aby se tyto problémy podařilo 
vyřešit. Zejména by se měla značná část 
vnitrozemského nákladu, který se dnes ze 
75 % přepravuje po silnici, přesunout na 
železnici a vnitrozemské vodní cesty.

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 
alternativy, aby si zvolili ty, které považují 
za vhodnější pro své cíle. Podstatou Zelené 
dohody pro Evropu je urychlit přechod k 
udržitelné a inteligentní mobilitě, aby se 
tyto problémy podařilo vyřešit.

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat hospodářství 
Unie a přehodnotit politiky, zejména v 
oblasti dopravy a mobility, což znamená 
urychlit přechod k udržitelné a inteligentní 
mobilitě. Na dopravu připadá čtvrtina 
skleníkových plynů produkovaných v Unii 
a její podíl stále roste. K dosažení 
klimatické neutrality je nezbytné do roku 
2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Aby 
se doprava stala udržitelnou, je třeba 
upřednostnit uživatele a nabídnout jim 
cenově dostupnější, dosažitelnější, 
zdravější a čistší alternativy k dopravním 
prostředkům, na které byli doposud zvyklí. 
Podstatou Zelené dohody pro Evropu je 

(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, pro všechny 
dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy 
k dopravním prostředkům, na které byli 
doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody 
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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.

pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné 
a inteligentní mobilitě, aby se tyto 
problémy podařilo vyřešit. Zejména by se 
měla značná část vnitrozemského nákladu, 
který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty a měla by se podporovat řešení 
v rámci intermodality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu je třeba transformovat 
hospodářství Unie a přehodnotit politiky, 
zejména v oblasti dopravy a mobility, což 
znamená urychlit přechod k udržitelné a 
inteligentní mobilitě. Na dopravu připadá 
čtvrtina skleníkových plynů 
produkovaných v Unii a její podíl stále 
roste. K dosažení klimatické neutrality je 
nezbytné do roku 2050 emise z dopravy 
snížit o 90 %. Aby se doprava stala 
udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele 
a nabídnout jim cenově dostupnější, 
dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy 
k dopravním prostředkům, na které byli 
doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody 
pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné 
a inteligentní mobilitě, aby se tyto 
problémy podařilo vyřešit. Zejména by se 
měla značná část vnitrozemského nákladu, 
který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty.

(4) 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 emise z 
dopravy snížit. Aby se doprava stala 
udržitelnou, je třeba upřednostnit uživatele 
a nabídnout jim cenově dostupnější, 
dosažitelnější, zdravější a čistší alternativy 
k dopravním prostředkům, na které byli 
doposud zvyklí. Podstatou Zelené dohody 
pro Evropu je urychlit přechod k udržitelné 
a inteligentní mobilitě, aby se tyto 
problémy podařilo vyřešit. Zejména by se 
měla značná část vnitrozemského nákladu, 
který se dnes ze 75 % přepravuje po silnici, 
přesunout na železnici a vnitrozemské 
vodní cesty prostřednictvím zlepšení 
logistické účinnosti sítě a motivačních 
mechanismů pro provozovatele v tomto 
odvětví.

Or. it



PE652.573v01-00 12/56 AM\1206483CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 14
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Partnerství mezi výzkumem a 
vývojem, průmyslem, členskými státy a 
jejich regiony jsou důležitá pro podporu 
výzkumu a inovací v oblasti dopravy, 
včetně baterií, čistého vodíku, 
nízkouhlíkové výroby oceli, oběhových 
biologických odvětví a zastavěného 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby se klimatické neutrality 
podařilo do roku 2050 dosáhnout, musí 
železnice sehrát zásadní úlohu. Jedná se o 
jeden z nejekologičtějších a energeticky 
nejúčinnějších druhů dopravy. Železnice je 
z velké části elektrifikována a 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. Tento vývoj by proto měl být 
podporován, zejména prosazováním 
zelené energie, především zeleného 
vodíku.

__________________ __________________
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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. fr

Pozměňovací návrh 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby se klimatické neutrality 
podařilo do roku 2040 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 17
Herbert Dorfmann, Alessandro Panza, Franc Bogovič, Christian Doleschal

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Přeshraniční osobní a nákladní 
železniční doprava stále čelí vážným 
výzvám, které vyžadují koordinaci a 
spolupráci mezi Unií, členskými státy, 
regionálními a místními orgány. 
Makroregionální strategie hrají klíčovou 
úlohu při dosahování cílů zvyšování 
povědomí, zlepšování dialogu a hledání 
řešení ve vymezené zeměpisné oblasti mezi 
subjekty působícími v odvětví 
přeshraniční osobní a nákladní železniční 
dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních dopravních 
tras Unie s jejími územími, a to i na 
regionální a místní úrovni, přispívá 
železnice k sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti. Vytvoření funkční železniční 
sítě v celé Evropě může být příležitostí pro 
politickou soudržnost v době, kdy EU po 
krizi Covid 19 potřebuje konkrétní cíle a 
kroky, které podpoří rozvoj kolektivní, 
sdílené a integrované mobility. Evropský 
rok železnic by měl být rovněž příležitostí 
k posílení povědomí o schopnosti 
železničního odvětví zabránit izolaci 
místních komunit, horských a pobřežních 
regionů, příhraničních oblastí a podpořit 
větší integraci s městskými a regionálními 
oblasti, ochranu životního prostředí a 
podporu sociálního začleňování.

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních dopravních 
tras Unie s jejími okrajovými regiony a 
územími přispívá železnice k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti a 
představuje strukturující prvek, který 
propojuje obyvatele ve venkovských 
oblastech Unie, ve kterých je železnice 
hlavním dostupným veřejným dopravním 
prostředkem pro zajištění jejich rozvoje a 
mobility, a přispívá k jejich udržení v 
těchto oblastech.

Or. es
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Pozměňovací návrh 21
Mathilde Androuët

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních dopravních 
tras Unie s jejími okrajovými regiony a 
územími přispívá železnice k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. V 
souladu s čl. 91 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie nelze této 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti dosáhnout na úkor životní 
úrovně, zaměstnání nebo dopravních 
struktur.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních dopravních 
tras Unie s jejími okrajovými regiony a 
územími a zaplněním chybějících 
přeshraničních spojení přispívá železnice 
k sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti. Je rovněž důležité zachovat 
nebo revitalizovat vlásečnicovou síť, 
zejména ve venkovských oblastech, aby 
nikdo nebyl opomenut.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Laurence Farreng
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních a druhotných 
dopravních tras Unie s jejími okrajovými 
regiony a územími přispívá železnice k 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Propojením hlavních dopravních 
tras Unie s jejími okrajovými regiony a 
venkovskými územími přispívá železnice k 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Železniční síť představuje zásadní 
prostředek z hlediska modelu udržitelného 
cestovního ruchu, který podporuje Zelená 
dohoda pro Evropu. V tomto smyslu se 
železnice chápe jako nezbytný dopravní 
prostředek pro venkovské a odlehlé oblasti 
Unie, který udržuje obyvatelstvo v daném 
místě, usnadňuje konektivitu těchto 
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obydlených částí a je atraktivní pro model 
udržitelného cestovního ruchu. Existují 
však venkovské oblasti, ve kterých tradiční 
železniční dopravu a síť postihl postupný 
proces úpadku vyznačující se nejistými 
službami, infrastrukturou ve špatném 
stavu, nedostatečnými investicemi a 
údržbou a v některých případech 
postupným zavíráním vlakových nádraží. 
Úpadek, absence renovace nebo demontáž 
někdy vedly k izolaci a došlo ke ztížení 
mobility v těchto oblastech a jejich 
hospodářského rozvoje, což přispělo k 
nerovnostem.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Noční vlaky by měly být zřízeny 
nebo obnoveny v celé Evropské unii; tato 
služba představuje rychlý způsob 
propojení velkých měst v rámci EU, který 
je šetrný k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) V městských oblastech EU by mělo 
být jako součást Evropského roku 
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železniční dopravy podporováno zavedení 
nebo znovuzavedení lehkých železničních 
systémů, jako jsou tramvajové dráhy a 
odpovídající městské uzly;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit. Je také nezbytné jasně 
podpořit impulz plánů pro zlepšení a 
obnovu stávajících spojení a navazujících 
spojení, které zbývá dokončit, a renovaci, 
elektrifikaci a modernizaci vlaků, zejména 
v oblastech, které trpí postupným 
procesem úpadku a demontáže železnice, 
což má vážný dopad na zdejší mobilitu a 
nákladní přepravu.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Herbert Dorfmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Aby bylo 
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 vyvážena, 
přičemž musí být plně zohledněny vnější 
náklady dopravy, aby bylo dosaženo cílů 
Zelené dohody pro Evropu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, který má skutečný a významný 
dopad na konkurenceschopnost a 
přitažlivost železniční dopravy,  bude třeba 
si poradit s řadou překážek, a to i s výší 
poplatků za přístup k železniční 
infrastruktuře, s překážkami bránícími 
uvedení kolejových vozidel do provozu, s 
rozmanitostí kontrolních systémů a 
provozních předpisů. Aby mohla železnice 
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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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Vysoké 
náklady na železniční dopravu a chybějící 
jednoduchá spojení a přímá spojení 
způsobily, že železniční služby jsou méně 
atraktivní. 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Mathilde Androuët

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 mohla 
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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.

železnice plně realizovat svůj potenciál, 
bude třeba omezit hluk a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit a zpřístupnit, zejména mladým 
lidem a občanům žijícím v okrajových a 
venkovských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace, jakož i zvýšit 
evropskou podporu intermodality. Proto je 
třeba železniční dopravu cestujícím i 
podnikům zatraktivnit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím i podnikům 
zatraktivnit.

(7) Podíl železnice na osobní dopravě v 
Unii se od roku 2007 mírně zvýšil, ale 
podíl nákladní dopravy klesl. Než vznikne 
opravdu jednotný evropský železniční 
prostor, bude třeba si poradit s řadou 
překážek, a to i pokud jde o potřebu co 
nejvíce omezit hluk. Aby mohla železnice 
plně realizovat svůj potenciál, bude třeba 
tyto překážky překonat a zároveň snižovat 
náklady a uspíšit inovace. Proto je třeba 
železniční dopravu cestujícím, 
pracovníkům i podnikům zatraktivnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Anna Deparnay-Grunenberg
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) 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. Příležitosti k financování by 
měly být zaměřeny na udržitelnou, 
intermodální a inteligentní mobilitu, v níž 
bude železnice tvořit základ jakékoli 
strategie mobility nebo plánu řízení 
dopravy jakožto podmínky pro 
financování z prostředků EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Odvětví železniční dopravy je 
důležitým zaměstnavatelem v Evropské 
unii; aby bylo možné plně využít jeho 
potenciál, musí 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Evropský rok železnice představuje 
příležitost ke zvýšení povědomí veřejnosti 
a významu udržitelné, moderní 
digitalizované veřejné dopravy v rámci 
politik EU v oblasti soudržnosti, 
regionálního rozvoje a udržitelného 
rozvoje měst. V souladu s ústřední úlohou 
odvětví železniční dopravy v rámci Zelené 
dohody by proto měla být v rámci 
tematického zaměření EFRR a Fondu 
soudržnosti v příštím víceletém finančním 
rámci zohledněna elektrifikace sítí pro 
osobní a nákladní dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Evropský rok železnice je 
příležitostí ke zvýšení povědomí o 
schopnosti železničního odvětví 
podporovat integraci místních komunit, 
izolovaných, venkovských oblastí a 
chudých regionů s většími městskými 
funkčními oblastmi a zároveň chránit 
životní prostředí a podporovat sociální 
začleňování. Proto by bylo důležité zapojit 
místní, regionální a vnitrostátní 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 
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vnitrostátními orgány. Místní 
hospodářský rozvoj by mohl mít významný 
prospěch z udržitelných, moderních a 
elektrifikovaných železničních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 řadě členských států se zvyšuje 
zájem veřejnosti o železnici, mj. i o 
meziregionální a vnitroregionální spojení 
a 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,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 41
Anna Deparnay-Grunenberg

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) Za účelem podpory 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, by 
měl být rok 2021 jmenován Evropským 
rokem železniční dopravy. 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,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Isabel Carvalhais

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 

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

organizací a dalších veřejných i 
soukromých organizací o zvýšení podílu 
železnice na osobní a nákladní dopravě. 
Evropský rok zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Isabel Carvalhais

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 a bezpečný způsob dopravy, a to 
především tak, že zdůrazňuje, že železnice 
může Unii výrazně pomoci dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality v souladu 
s cíli Pařížské dohody, a tak, že se přitom 
obrací na širší veřejnost, zejména pak na 
mladé lidi a občany žijící v okrajových 
oblastech a venkovských územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, 
že železnice může Unii výrazně pomoci 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, a tak, že se přitom obrací na 
širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy a zajišťuje regionální mobilitu, 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;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, 
že železnice může Unii výrazně pomoci 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, a tak, že se přitom obrací na 
širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy umožňující vzorce intermodální 
mobility, a to především tak, že zdůrazňuje, 
že železnice může Unii výrazně pomoci 
dosáhnout do roku 2040 klimatické 
neutrality, a tak, že se přitom obrací na 
širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní a bezpečný způsob 
dopravy, a to především tak, že zdůrazňuje, 
že železnice může Unii výrazně pomoci 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality, a tak, že se přitom obrací na 
širší veřejnost, zejména pak na mladé lidi;

a) propaguje železniční dopravu jako 
udržitelný, inovativní, bezpečný a 
strukturující 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;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Raffaele Fitto
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zdůrazňuje pozitivní úlohu, kterou 
mohou železnice hrát jako udržitelný a 
bezpečný program během pandemie 
COVID-19 a jako investiční příležitost pro 
zotavení z krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Francesca Donato, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který sbližuje 
občany, umožňuje jim objevovat Unii v 
celé její rozmanitosti, podporuje 
soudržnost a přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie. Zvláštní pozornost a podpora 
musí být věnována také regionálnímu a 
místnímu rozměru, včetně venkovských, 
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horských, ostrovních a příhraničních 
oblastí, oblastí, v nichž místní železniční 
sítě a malé stanice vstřebávají sociální 
potřeby a potřeby mobility s vysokou 
přidanou hodnotou vzhledem k 
nekonkurenceschopnému ekonomickému 
výnosu. Na regionální úrovni je třeba 
zdůraznit význam nákladní železniční 
dopravy, která se ukázala jako klíčová 
například v nynější situaci ohrožení 
zdraví, jako způsob dopravy nezbytný pro 
udržitelnost a bezpečnost životního 
prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který plní 
zásadní úlohu při rozvoji udržitelného, 
regionálního a místního cestovního 
ruchu, sbližuje občany, umožňuje jim 
objevovat Unii v celé její rozmanitosti, 
podporuje soudržnost a přispívá k integraci 
vnitřního trhu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční b) zdůrazňuje evropský a přeshraniční 
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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;

rozměr železniční dopravy, který sbližuje 
občany, umožňuje jim objevovat Unii v 
celé její rozmanitosti, podporuje 
soudržnost, přibližuje venkovské a odlehlé 
oblasti ostatním částem Evropy a přispívá 
k integraci vnitřního trhu Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Isabel Carvalhais

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 přeshraniční 
rozměr železniční dopravy, který může 
sbližovat občany, může jim umožnit 
objevovat Unii v celé její rozmanitosti, 
může podporovat soudržnost a může 
přispívat k integraci vnitřního trhu Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Mathilde Androuët

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 rozměr 
železniční dopravy, který sbližuje občany, 
umožňuje jim objevovat evropské země v 
celé jejich rozmanitosti, podporuje 
soudržnost a přispívá k integraci vnitřního 
trhu Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) stávající – nevyužité – železniční 
přípojky mezi příhraničními regiony by 
měly být reaktivovány a modernizovány 
pro osobní nebo nákladní dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nasměrování finančních 
prostředků EU na podporu železniční 
infrastruktury, zejména chybějících 
regionálních přeshraničních spojení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Mathilde Androuët

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zvyšuje přínos železnice pro 
hospodářství, průmysl a společnost Unie 
tím, že zahrnuje zejména aspekty 
regionálního rozvoje, 
konkurenceschopnosti průmyslu, 
udržitelného cestovního ruchu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a 
kultury a zlepšení přístupnosti pro 
zdravotně postižené osoby, aniž by to mělo 
vliv na životní úroveň a zaměstnanost, 
jakož i na provoz dopravních zařízení, v 
souladu s článkem 91 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zvyšuje přínos železnice pro 
hospodářství, průmysl a společnost Unie 
tím, že zahrnuje zejména aspekty 
regionálního rozvoje, a to i na 
přeshraniční úrovni, transformace 
průmyslu, udržitelného cestovního ruchu, 
inovací, zaměstnanosti, vzdělávání, 
mládeže a kultury, zlepšení přístupnosti 
pro seniory, znevýhodněné a zdravotně 
postižené osoby a usnadnění podmínek 
pro mobilitu mnoha osob dojíždějících za 
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prací;

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Isabel Carvalhais

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 místního, 
regionálního a přeshraničního rozvoje, 
konkurenceschopnosti průmyslu, 
udržitelného cestovního ruchu, inovací, 
zaměstnanosti, vzdělávání, mládeže a 
kultury a zlepšení přístupnosti pro 
zdravotně postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 1 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posiluje 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;

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) průmyslové zóny – v rámci 
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plánování nebo provozu – by měly být 
propojeny nebo znovu propojeny s 
železniční dopravou, aby se snížila silniční 
nákladní doprava;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zvyšuje informovanost veřejnosti o 
potenciálu TEN-T při podpoře 
soudržnosti a usnadnění průmyslového 
rozvoje a hospodářského růstu 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 ekosystémy, aby se současně 
zlepšil přechod na jiný druh dopravy a 
sociální soudržnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 

d) přispívá k propagaci železnice jako 
důležité součásti vztahů Unie se 
sousedními zeměmi, a to na základě zájmu 
a potřeb v partnerských zemích, například  
na západním Balkáně, v Norsku, ve 
Spojeném království a ve Švýcarsku; a na 
základě odborných znalostí Unie v oblasti 



AM\1206483CS.docx 39/56 PE652.573v01-00

CS

železniční dopravy. železniční dopravy.

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Isabel Carvalhais

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, zejména na západním 
Balkáně a ve Spojeném království, a to na 
základě zájmu a potřeb v partnerských 
zemích a na základě odborných znalostí 
Unie v oblasti železniční dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mathilde Androuët

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, a to na základě zájmu 
a potřeb v partnerských zemích a na 
základě odborných znalostí Unie v oblasti 
železniční dopravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Laurence Farreng
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) mobilizuje evropské instituce a 
jejich agentury, železniční společnosti, 
místní společenství a orgány spravující 
evropské fondy s cílem dát vzniknout 
novým železničním projektům nebo 
podpořit železnici a intermodalitu v letech 
následujících po evropském roce, aby byla 
dlouhodobě ukotvena a vedla ke 
konkrétním projektům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Isabel Carvalhais

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přispívá k propagaci železnice jako 
způsobu mobility a dočasného pohybu 
předmětů a vybavení s cílem umožnit 
spolupráci a usnadnit průběžnou 
spolupráci mezi skupinami spojenými s 
kulturou a vzděláváním, neboť dočasná 
mobilita osob, předmětů a vybavení je 
dobrým způsobem, jak nalézt příležitosti 
spolupráce a sdílet osvědčené postupy a 
odborné znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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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 snazšího 
zapojení občanů, podniků a veřejných 
orgánů s cílem přilákat více cestujících a 
zboží na železnici jakožto prostředku boje 
proti změně klimatu, regionálního rozvoje 
a objevování území, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v 
členských státech, na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni, s důrazem v 
příhraničních oblastech na železniční 
iniciativy financované programem 
INTERREG a jejich přirozeně evropský 
charakter, jako jsou železniční spojení, 
rozvoj multimodálních center nebo další 
zavádění přeshraničních jízdenek a 
jízdného;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 snazšího 
zapojení občanů, podniků a veřejných 
orgánů s cílem zlepšit podmínky cestování 
po železnici a přilákat více cestujících a 
zboží na železnici jakožto prostředku boje 
proti změně klimatu, a to prostřednictvím 
různých kanálů a nástrojů, včetně akcí v 
členských státech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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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 snazšího 
zapojení občanů, podniků a veřejných 
orgánů s cílem přilákat více zdrojů, 
cestujících a zboží na železnici jakožto 
prostředku boje proti změně klimatu a 
zlepšení mobility osob, a to 
prostřednictvím různých kanálů a nástrojů, 
včetně akcí v členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) evropský rok železnic musí být 
nejen příležitostí pro velkolepé slavnostní 
události na vnitrostátní úrovni ve velkých 
městech, ale musí také dát příležitost 
regionálním a místním orgánům zapojit se 
do plánování a definice projektů 
modernizace a digitalizace železniční 
infrastruktury. Zejména musí být 
zapojeny ty regiony, v nichž by cestovní 
ruch a místní hospodářský rozvoj mohly 
mít velký prospěch z udržitelných, 
moderních a elektrifikovaných 
železničních služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Raffaele Fitto
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) příležitosti zapojit místní a 
regionální 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;

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Laurence Farreng

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 s cílem vybídnout cestující, 
spotřebitele a podniky ke změně chování a 
podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela 
na dosažení cílů v oblasti udržitelnější a 
dostupnější dopravy, přičemž podporuje 
aktivní objevování evropského území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Elżbieta Kruk

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 - odst. 1 - písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 s cílem vybídnout cestující, 
spotřebitele a podniky ke změně chování 
zapojením železničního průmyslu a 
podnítit veřejnost, aby se aktivně podílela 
na dosažení cílů v oblasti udržitelnější 
dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 80
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů, občanské společnosti, 
podniků a škol, pokud jde o podporu 

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

využívání železnice a prosazení změny v 
chování na všech úrovních, a sdílení 
konkrétních a humánních řešení 
optimální dostupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Isabel Carvalhais

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE652.573v01-00 46/56 AM\1206483CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 83
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) představení finanční podpory EU 
pro železniční projekty, zejména chybějící 
přeshraniční spojení, decentralizované 
přístupy a regionální propojenost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elżbieta Kruk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) studie a inovační činnosti a šíření 
jejich výsledků na evropské či vnitrostátní 
a regionální úrovni a část těchto studií by 
se měla týkat evropského financování a 
jejich synergií v projektech týkajících se 
železničních linek, zejména 
přeshraničních;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Andrey Novakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) studie a inovační činnosti a šíření 
jejich výsledků na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni, a to i na evropské 
železniční dálnici, a

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 88
Andrey Novakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) určení klíčových projektů a 
opatření a prosazování na různých 
úrovních, které mohou přispět k dosažení 
cílů v dlouhodobém horizontu, jako je 
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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;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Laurence Farreng

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) provádění studií o využívání 
zelených energií pro železniční 
infrastrukturu a kampaně na podporu již 
přijatých ekologických řešení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Mathilde Androuët

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podpora nákladní dopravy a 
ochrana mezilehlých nebo místních linek 
proti všem uzávěrkám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 97
Isabel Carvalhais

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 
jsou podporovány při podpoře činností 
uvedených v odstavci 1 odkazovat na 
Evropský rok a používat jeho vizuální 
identitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národní koordinátory. Národní 
koordinátoři zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národní koordinátory a v případě 
potřeby regionální a místní dílčí 
koordinátory. Vpřípadě, že je jmenován 
jeden nebo více národních koordinátorů, 
národní koordinátoři v souladu s dílčími 
koordinátory zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte
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Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národní koordinátory. Národní 
koordinátoři zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni.

Za organizaci účasti na Evropském roce na 
vnitrostátní úrovni odpovídají členské 
státy. Členské státy za tímto účelem 
jmenují národní koordinátory. Národní 
koordinátoři zajišťují koordinaci 
příslušných činností na vnitrostátní úrovni, 
které byly dohodnuty s regionálními a 
místními orgány.

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Laurence Farreng

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 

1. Komise pravidelně svolává 
zasedání národních koordinátorů za účelem 
koordinace řízení Evropského roku. Tato 
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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.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Isabel Carvalhais

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise pravidelně svolává 
zasedání národních koordinátorů za účelem 
koordinace řízení Evropského roku. Tato 
zasedání jsou příležitostí k výměně 
informací o provádění Evropského roku na 
vnitrostátní a unijní úrovni; zástupci 
Evropského parlamentu se těchto zasedání 
účastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Laurence Farreng

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr



AM\1206483CS.docx 55/56 PE652.573v01-00

CS

Pozměňovací návrh 106
Isabel Carvalhais

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

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Raffaele Fitto
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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 mládežnických organizací a komunit, 
s cílem získat jejich pomoc při provádění 
Evropského roku na úrovni Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Mathilde Androuët

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, jakož i o dodržování článku 91 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který stanoví, že budou zohledněny 
případy, kdy použití může mít vážný dopad 
na životní úroveň a zaměstnanost v 
určitých regionech, jakož i na provoz 
dopravních prostředků a zařízení.

Or. fr


