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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 20191 vymedzila európsku 
zelenú dohodu pre Európsku úniu a jej 
občanov. Európska zelená dohoda je nová 
stratégia rastu, ktorej cieľom je 
transformovať Úniu na spravodlivú 
a prosperujúcu spoločnosť s moderným 
a konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov.

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 20191 vymedzila európsku 
zelenú dohodu pre Európsku úniu a jej 
občanov. Európska zelená dohoda je nová 
stratégia, ktorej ambicióznym 
environmentálnym cieľom je 
transformovať hospodárstvo a spoločnosť 
Únie a zabezpečiť, aby fungovali 
udržateľnejším spôsobom. Táto stratégia, 
ktorej cieľom je transformovať Úniu na 
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť 
s moderným a konkurencieschopným 
hospodárstvom, ktoré efektívne využíva 
zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie 
skleníkových plynov na nule a kde 
hospodársky rozvoj nezávisí od využívania 
zdrojov.

__________________ __________________
1 Oznámenie Komisie Európskemu 
Parlamentu, Európskej Rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 
2019, Európska zelená dohoda 

1 Oznámenie Komisie Európskemu 
Parlamentu, Európskej Rade, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 
2019, Európska zelená dohoda 
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[COM(2019) 640 final]. [COM(2019)0640 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 20192 schválila cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu Európsku úniu.

(2) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 20192 schválila cieľ 
dosiahnuť do roku 2050 klimaticky 
neutrálnu EÚ v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody.

__________________ __________________
2 Závery Európskej rady z 12. decembra 
2019.

2 Závery Európskej rady z 12. decembra 
2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 15. januára 20203 uvítal 
oznámenie Komisie o „európskej zelenej 
dohode“ a vyzval, aby sa nevyhnutný 
prechod na klimaticky neutrálnu 
spoločnosť uskutočnil najneskôr do roku 
2050.

(3) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 15. januára 20203 zdôraznil, že s 
cieľom udržať globálne otepľovanie pod 
úrovňou 1,5°C a zabrániť masívnej strate 
biodiverzity je naliehavo potrebné, aby sa 
prijali ambiciózne opatrenia na riešenie 
zmeny klímy a výziev súvisiacich so 
životným prostredím, a uvítal oznámenie 
Komisie o „európskej zelenej dohode“ a 
vyzval, aby sa nevyhnutný prechod na 
klimaticky neutrálnu spoločnosť uskutočnil 
najneskôr do roku 2050.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 a) Európska zelená dohoda nie je len 
posilnenou politikou v oblasti klímy, ale 
predstavuje investičný plán, ktorý by mal v 
plnej miere transformovať hospodárstvo a 
spoločnosť a jednoznačne ich 
nasmerovať na ekologickú cestu, ktorá 
zabezpečí dodržiavanie sociálnych práv a 
zlepšenie života všetkých občanov Únie. 
Na základe európskej zelenej dohody sa 
všetky politiky Únie budú posudzovať s 
ohľadom na to, ako prispievajú k cieľu 
udržateľného rozvoja, ktorý spája 
sociálne práva, environmentálnu 
integritu, regionálnu súdržnosť a 
udržateľnosť v prospech všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PA\1205397SK.docx 7/16 PE652.352v01-00

SK

prístupnejšie, zdravšie a čistejšie 
alternatívy k ich súčasným návykom 
v oblasti mobility. V rámci európskej 
zelenej dohody sa má urýchliť prechod na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu s cieľom 
riešiť tieto výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty.

musíme poskytnúť cenovo dostupnejšie, 
prístupnejšie, zdravšie a čistejšie 
alternatívy k ich súčasným návykom 
v oblasti mobility. V rámci európskej 
zelenej dohody sa má urýchliť prechod na 
udržateľnú a inteligentnú mobilitu s cieľom 
riešiť tieto výzvy. Podstatná časť zo 75 % 
vnútrozemskej nákladnej dopravy, ktorá sa 
v súčasnosti uskutočňuje po cestách, by sa 
mala presunúť na železnice 
a vnútrozemské vodné cesty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Železničná doprava zohráva 
významnú úlohu pri dosahovaní cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050. Je 
jedným z najekologickejších a energeticky 
najúčinnejších spôsobov dopravy. Do 
veľkej miery je elektrifikovaná a jej emisie 
CO2 sú oveľa nižšie ako porovnateľná 
cestná či letecká doprava, pričom navyše 
ide o jediný spôsob dopravy, ktorý od roku 
1990 neustále znižoval svoje emisie CO2. 
Spotreba energie v železničnej doprave sa 
navyše v rokoch 1990 – 20164 znížila a 
čoraz viac sa využívajú obnoviteľné zdroje 
energie.

(5) Mobilita je jedným z kľúčových 
pilierov európskej zelenej dohody a 
železničná doprava zohráva významnú 
úlohu pri dekarbonizácii hospodárstva 
Únie a pri dosahovaní cieľa klimatickej 
neutrality do roku 2050. Je jedným z 
najekologickejších a energeticky 
najúčinnejších spôsobov dopravy. Do 
veľkej miery je elektrifikovaná a jej emisie 
CO2 sú oveľa nižšie ako porovnateľná 
cestná či letecká doprava, pričom navyše 
ide o jediný spôsob dopravy, ktorý od roku 
1990 neustále znižoval svoje emisie CO2. 
Spotreba energie v železničnej doprave sa 
navyše v rokoch 1990 – 20164 znížila a 
čoraz viac sa využívajú obnoviteľné zdroje 
energie.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 b) Rozhodujúcou súčasťou úsilia 
Únie v boji proti zmene klímy je 
vytváranie a posilňovanie udržateľných, 
ekologických a energeticky úsporných 
druhov dopravy. Keďže medzi 
jednotlivými členskými štátmi existujú 
značné rozdiely, pokiaľ ide o železničné 
siete a súvisiacu infraštruktúru, dôležitú 
úlohu pri zlepšovaní vnútorných a 
cezhraničných železničných sietí Únie 
zohráva politika súdržnosti, konkrétne 
EFRR, KF a NPE, a to najmä v menej 
rozvinutých regiónoch a vidieckych 
oblastiach. Politika súdržnosti tiež 
zohráva trvalú a posilnenú úlohu pri 
investovaní do ekologickejšej Európy pre 
všetkých. Modernizácia železničnej 
dopravy s osobitným dôrazom na verejné 
investície do dopravnej infraštruktúry, 
ktorá prispeje k dosahovaniu cieľov Únie 
v oblasti klímy, si však spolu s inováciami, 
bezpečnosťou, dôstojnými ekologickými a 
modernými pracovnými miestami a 
efektívnosťou bude vyžadovať dodatočné 
zdroje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Vďaka prepojeniu hlavných 
dopravných tepien Únie s jej okrajovými 
regiónmi a územiami a vzájomnému 
prepájaniu vidieckych oblastí a ich 
spájaniu s mestskými centrami prispieva 
odvetvie železničnej dopravy k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Pri liberalizácii železničnej 
dopravy v rámci Únie sa však nepodarilo 
vytvoriť lepšie prepojenia pre všetkých ani 
zvýšiť podiel železničnej dopravy. Menej 
ziskové miestne železničné siete sa 
naďalej rušia a železničné stanice sa 
zatvárajú, najmä vo vidieckych a 
pohraničných oblastiach, a investície do 
siete, železničných koľajových vozidiel a 
služieb sa medzi jednotlivými členskými 
štátmi výrazne líšia. Preto by sa mali 
preskúmať stratégie na ďalšie zlepšenie 
politiky Únie v oblasti železníc, pričom je 
potrebné posilniť spoluprácu 
železničných dopravných podnikov, a nie 
súťaž medzi nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zatiaľ čo podiel osobnej 
železničnej dopravy na pozemnej doprave 
v Únii sa od roku 2007 len mierne zvýšil, 
podiel nákladnej dopravy sa znížil. 
Skutočnému jednotnému európskemu 
železničnému priestoru stojí v ceste ešte 
veľa prekážok, a to aj vzhľadom na potrebu 
minimalizovať hluk. Prekonanie týchto 
prekážok spolu so znižovaním nákladov a 

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

zrýchlením inovácie umožní využiť plný 
potenciál železničnej dopravy. Preto 
potrebuje ďalší impulz, aby sa stala 
atraktívnejšou pre cestujúcich aj pre 
podniky. S cieľom zvýšiť prepojenosť a 
atraktivitu železničnej dopravy v celej 
Európe by sa mal klásť dôraz aj na 
posilnenie práv cestujúcich, zlepšenie 
rezervačných systémov a systémov 
cestovných lístkov, investície do 
infraštruktúry, zvýšenie počtu nočných 
vlakov a na uplatňovanie zásady 
„znečisťovateľ platí“ sociálne vyváženým 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Európsky rok železníc 2021 taktiež 
prispeje k zvýšeniu povedomia o potrebe 
modernizácie železničnej dopravy vrátane 
jej digitálnej infraštruktúry a služieb vo 
všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) podporí železničnú dopravu ako 
udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob 
dopravy pre všetkých, a to najmä 
používaním tichších, ekologickejších a 
energeticky úspornejších železničných 
koľajových vozidiel, podnietením 
európskej diskusie o rozvoji železničnej 
dopravy ako skutočnej, dostupnej a 
všeobecnej alternatívy k individuálnym 
spôsobom dopravy a ku krátkym a stredne 
dlhým letom, vyzdvihnutím jej významnej 
úlohy pri dosahovaní cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
oslovovaním širšej verejnosti, najmä 
mládeže; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) vyzdvihne európsky a cezhraničný 
rozmer železničnej dopravy, a to aj vo 
vidieckych a vzdialených regiónoch, ktorá 
zbližuje občanov, umožňuje im objavovať 
rozmanitosť Únie, posilňuje sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť v rámci 
cieľov politiky súdržnosti na obdobie po 
roku 2020 pre ekologickejšiu a 
prepojenejšiu Európu v úzkej spolupráci s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi a 
miestnymi komunitami a prispieva k 
integrácii vnútorného trhu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) výmena skúseností a osvedčených 
postupov medzi národnými, regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, občianskou 
spoločnosťou, podnikmi a školami, pokiaľ 
ide o podporu využívania železničnej 

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

železničnej dopravy a spôsob 
podnecovania zmeny správania na 
všetkých úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) realizovanie štúdií a inovačných 
činností a šírenie ich výsledkov na 
európskej, vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Únia identifikuje a preskúma 
kľúčové projekty a opatrenia, ktoré 
podporí na rôznych úrovniach a ktoré 
môžu z dlhodobého hľadiska prispieť k 
dosahovaniu cieľov, ako sú:
a) opätovné sfunkčnenie a posilnenie 
miestnych, regionálnych a 
medziregionálnych železničných spojení 
pre osobnú a nákladnú dopravu, 
miestnych železničných staníc a spojení 
od miestnych železničných spojení po 
vysokorýchlostné a diaľkové železničné 
spojenia;
b) spoločné európske úsilie o obnovu 
siete moderných nočných vlakových liniek 
za prijateľné ceny, ktoré zabezpečia 
spojenie všetkých členských štátov a 
susedných krajín;
c) zavedenie jednotného 
rezervačného systému cestovných lístkov a 
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systému zvýhodnených cestovných lístkov 
pre európsku železničnú dopravu, ktoré 
spotrebiteľom umožnia kúpiť si cestovný 
lístok z akejkoľvek európskej stanice na 
inú, nezávisle od železničnej spoločnosti, 
so zaručenými právami cestujúcich a za 
najvýhodnejšiu cenu;
d) udržateľné dlhodobé modely 
bezplatnej miestnej verejnej dopravy;
e) podpora železníc zvýhodnenými 
sadzbami DPH na vnútroštátnej úrovni;
f) začlenenie cieľov zelených, 
inovatívnych, digitálnych, bezpečných a 
prístupných železničných sietí a služieb do 
priemyselnej stratégie Únie vrátane ich 
funkcie z hľadiska súdržnosti, 
kvalifikovanej a dôstojnej zamestnanosti a 
kultúrnej výmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia pravidelne zvoláva 
zasadnutia národných koordinátorov 
s cieľom koordinovať priebeh Európskeho 
roka. Uvedené zasadnutia takisto slúžia 
ako príležitosti na výmenu informácií o 
realizácii Európskeho roka na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie; zástupcovia 
Európskeho parlamentu sú pozvaní k 
účasti na tejto výmene informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en


