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Pozměňovací návrh  1 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

–  s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na článek 170 

této smlouvy, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na články 170 

a 106 této smlouvy, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  2 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na „berlínský proces“, 

konferenci států západního Balkánu, 

která se konala v roce 2014, na vídeňský 

summit v roce 2015 a na pařížskou 

konferenci, která se konala v roce 2016, 

Or. en 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že propojení a 

přístupnost dopravní infrastruktury mají 

zásadní vliv na hospodářský růst, 

zaměstnanost a územní soudržnost EU a 

jejích regionů; 

A. vzhledem k tomu, že propojení a 

přístupnost dopravní infrastruktury mají 

zásadní vliv na hospodářský růst, 

zaměstnanost a územní soudržnost 

členských států a jejich regionů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  4 

José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že propojení a 

přístupnost dopravní infrastruktury mají 

zásadní vliv na hospodářský růst, 

zaměstnanost a územní soudržnost EU a 

jejích regionů; 

A. vzhledem k tomu, že propojení a 

přístupnost dopravní infrastruktury mají 

zásadní vliv na růst 

a konkurenceschopnost hospodářství, 

zaměstnanost a sociální a územní 

soudržnost EU a jejích regionů; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  5 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B.  vzhledem k tomu, že dopravní 

infrastruktura ve střední a východní části 

EU je v porovnání s dopravní 

infrastrukturou v jiných evropských 

regionech nadále nedostatečně rozvinutá a 

občané očekávají, že členské státy budou s 

podporou EU společně usilovat o její 

zlepšení; 

B.  vzhledem k tomu, že dopravní 

infrastruktura v některých regionech 

střední a východní části EU je v porovnání 

s dopravní infrastrukturou v jiných 

evropských regionech nadále nedostatečně 

rozvinutá a občané očekávají, že členské 

státy budou s podporou EU společně 

usilovat o její zlepšení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B.  vzhledem k tomu, že dopravní 

infrastruktura ve střední a východní části 

EU je v porovnání s dopravní 

infrastrukturou v jiných evropských 

regionech nadále nedostatečně rozvinutá a 

občané očekávají, že členské státy budou s 

podporou EU společně usilovat o její 

zlepšení; 

B.  vzhledem k tomu, že dopravní 

infrastruktura ve střední a východní části 

EU je v porovnání s dopravní 

infrastrukturou v jiných evropských 

regionech nadále nedostatečně rozvinutá a 

občané očekávají, že členské státy budou s 

podporou EU společně usilovat o její 

zlepšení; vzhledem k tomu, že hlavním 

zdrojem veřejných investic v oblasti 

dopravy jsou ve střední a východní Evropě 

ESI fondy; vzhledem k tomu, že nástroj 

pro propojení Evropy představuje klíčový 

prostředek financování dalšího rozvoje 

dopravní infrastruktury v regionu jakožto 

součásti hlavních koridorů sítě TEN-T; 

vzhledem k tomu, že nedostatečné správní 

kapacity celostátních, regionálních a 

místních orgánů státní správy mohou být 

příčinou nízké míry čerpání prostředků  z 

fondů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba.  vzhledem k tomu, že nedostatečně 

fungující propojení různých druhů 

dopravy a chybějící síťová zařízení 

spojující základní a všeobecnou dopravu 

mají za následek to, že mezi jednotlivými 

druhy dopravy neexistuje dostatečná 

interoperabilita, která by jednak snížila 

ceny osobní i nákladní dopravy a zlepšila 

pružnost dopravních služeb, jednak by ale 

také pomohla omezit nepříznivé dopady 

dopravního systému na životní a sociální 

prostředí; 
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Pozměňovací návrh  8 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že nepříliš 

rozvinutá dopravní infrastruktura ve 

střední a východní Evropě se nachází 

v těsné blízkosti jedné z nejhustších a 

v celosvětovém měřítku nejrozvinutějších 

sítí uprostřed Evropy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  9 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že střední a 

východní Evropa tvoří podstatnou část 

jednotného evropského trhu, schopnou 

přilákat investice a přispět 

k hospodářskému růstu celé EU; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  10 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že hlavním 
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zdrojem veřejných investic v oblasti 

dopravy jsou ve střední a východní Evropě 

ESI fondy, a vzhledem k tomu, že nástroj 

pro propojení Evropy představuje klíčový 

prostředek financování dalšího rozvoje 

dopravní infrastruktury v regionu jakožto 

součásti hlavních koridorů sítě TEN-T; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb.  vzhledem k tomu, že některé 

regiony střední a východní Evropy mají 

hustou síť železnic, která nicméně 

vyžaduje, aby byla co nejdříve provedena 

modernizace její infrastruktury, protože 

v opačném případě by se její stav mohl 

v budoucnu zhoršit natolik, že by mohla 

přestat fungovat; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  12 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz, Maria Grapini, 

István Ujhelyi, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia a 

Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia a 

Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU, která by 

nicméně ještě předtím, než začne vytvářet 

nové infrastruktury měla uvolnit rozsáhlé 
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investice do modernizace a dobudování 

stávajících dopravních infrastruktur; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Georgi Pirinski, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C.  vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia a 

Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

C.  vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na výstavbě Východního/Východo-

středomořského a Baltsko-jadranského 

koridoru a na projektech jako Via Carpatia 

a Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia a 

Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia, Rail 

Baltica a Jadransko-jónský koridor region 

by dalo významný podnět ke zlepšení 

propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  15 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia a 

Rail Baltica by dalo významný podnět ke 

zlepšení propojení a přístupnosti dopravní 

infrastruktury v této části EU; 

C. vzhledem k tomu, že zintenzivnění 

práce na projektech jako Via Carpatia, Rail 

Baltica a TRACECA by dalo významný 

podnět ke zlepšení propojení a přístupnosti 

dopravní infrastruktury v této části EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D.  vzhledem k tomu, že dobře 

rozvinutá přeshraniční dopravní spojení 

mají zásadní význam pro regionální 

konkurenceschopnost a posílení rozvoje 

malých a středních podniků v příhraničních 

oblastech, ale také, zejména s ohledem na 

veřejnou dopravu, pro podporu sociálního 

začleňování ekonomicky zranitelných 

obyvatel; 

D.  vzhledem k tomu, že dobře 

rozvinutá přeshraniční dopravní spojení 

mají zásadní význam pro regionální 

konkurenceschopnost a posílení rozvoje 

malých a středních podniků v příhraničních 

oblastech, ale také, zejména s ohledem na 

veřejnou dopravu, pro podporu sociálního 

začleňování ekonomicky zranitelných 

obyvatel; vzhledem k tomu, že v mnoha 

členských státech ve střední a východní 

Evropě stále chybí dobrá dopravní 

spojení, a to zejména železniční, která by 

vedla přes jejich vnitrostátní hranice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D.  vzhledem k tomu, že dobře 

rozvinutá přeshraniční dopravní spojení 

mají zásadní význam pro regionální 

konkurenceschopnost a posílení rozvoje 

malých a středních podniků v příhraničních 

oblastech, ale také, zejména s ohledem na 

veřejnou dopravu, pro podporu sociálního 

začleňování ekonomicky zranitelných 

obyvatel; 

D.  vzhledem k tomu, že dobře 

rozvinutá přeshraniční dopravní spojení 

mají zásadní význam pro regionální 

konkurenceschopnost a posílení rozvoje 

malých a středních podniků v příhraničních 

oblastech, ale také, zejména s ohledem na 

veřejnou dopravu, pro podporu sociálního 

začleňování ekonomicky zranitelných 

obyvatel; vzhledem k tomu, že v mnoha 

členských státech ve střední a východní 

Evropě stále chybí dobrá dopravní 

spojení, a to zejména železniční, která by 

vedla přes jejich vnitrostátní hranice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že některé 

zeměpisné oblasti spadající do působnosti 

strategie EU pro alpský region (EUSALP) 

mají vážné socioekonomické problémy 

dané jejich okrajovou polohou vůči 

Skandinávsko-středomořskému koridoru 

v oblasti podél brennerské dálnice; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  19 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že členské státy 

ve střední a východní Evropě nejsou vždy 

schopny, podobně jako členské státy 

v jiných částech EU, maximálně využívat 

možností financování z prostředků EU, a 

to z různých důvodů, mezi něž patří i 

nedostatečná příprava a efektivita; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že bez výjimky 

všechny druhy dopravy by se měly zaměřit 

na zvyšování konkurenceschopnosti, 

intermodality a ekologičnosti, tak aby lépe 

sloužily rozvoji jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že podpora 

výstavby lepších komunikací mezi 

sousedními třetími zeměmi a členskými 

státy EU ve střední a východní Evropě, a 

to i v oblasti železniční dopravy a 

infrastruktury, přispěje ke zlepšení 

železničního spojení mezi Evropskou unií 

a Asií; 
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Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  22 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje; znovu připomíná cíle 

TEN-T spočívající v doplnění chybějících 

spojení, odstranění úzkých míst a zajištění 

hladkého propojení mezi dálkovou a 

regionální přepravou cestujících i nákladu, 

zejména v přeshraničních regionech; 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje; znovu připomíná cíle 

TEN-T spočívající v doplnění chybějících 

spojení, odstranění úzkých míst a zajištění 

hladkého propojení mezi dálkovou a 

regionální přepravou cestujících i nákladu, 

zejména v přeshraničních regionech; 

domnívá se, že využívání prostředků 

financování z EU musí odrážet skutečné 

investiční potřeby spojené s budováním 

hlavní sítě TEN-T, tak aby byla v tomto 

regionu dokončena do roku 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje; znovu připomíná cíle 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje; znovu připomíná cíle 
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TEN-T spočívající v doplnění chybějících 

spojení, odstranění úzkých míst a zajištění 

hladkého propojení mezi dálkovou a 

regionální přepravou cestujících i nákladu, 

zejména v přeshraničních regionech; 

TEN-T spočívající v doplnění chybějících 

spojení, odstranění úzkých míst a zajištění 

hladkého propojení mezi dálkovou a 

regionální přepravou cestujících i nákladu, 

zejména v přeshraničních regionech; 

domnívá se, že využívání prostředků 

financování z EU musí odrážet skutečné 

investiční potřeby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje; znovu připomíná cíle 

TEN-T spočívající v doplnění chybějících 

spojení, odstranění úzkých míst a zajištění 

hladkého propojení mezi dálkovou a 

regionální přepravou cestujících i nákladu, 

zejména v přeshraničních regionech; 

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojení a přístupnost infrastruktury pro 

dopravu směrem do středních a východních 

částí EU, směrem z nich i uvnitř nich, při 

zohlednění potřeb hospodářství a zásad 

udržitelného rozvoje a cestovního ruchu; 

znovu připomíná cíle TEN-T spočívající v 

doplnění chybějících spojení, odstranění 

úzkých míst a zajištění hladkého propojení 

mezi dálkovou a regionální přepravou 

cestujících i nákladu, zejména v 

přeshraničních regionech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  25 

Maria Grapini, José Blanco López, Hugues Bayet, István Ujhelyi, Isabella De Monte, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

propojenost a přístupnost dopravní 



 

PE584.103v01-00 14/96 AM\1096972CS.doc 

CS 

infrastruktury, aby se v EU mohlo rozvíjet 

odvětví cestovního ruchu; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  26 

Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že jednou z priorit je 

vybudovat v zájmu obnovení rovnováhy 

evropské hospodářské soutěže v oblasti 

dopravy nový evropský koridor, který 

vytvoří přímé spojení mezi benátským 

přístavním uzlem a severovýchodní 

Evropou a posílí tak stávající síť TEN-T;  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  27 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, 

realistického posouzení potřeb v oblasti 

dopravy, analýzy nákladů a přínosů a z 

konzultací se zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států, které v co největší 

míře zohlední vnitrostátní hlavní plány a 

které zároveň provede realistické 
posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzu nákladů a přínosů a konzultace se 

zúčastněnými stranami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Olga Sehnalová 
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Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů mezi 

členskými státy vycházející z vnitrostátních 

dopravních plánů, realistického posouzení 

potřeb v oblasti dopravy, analýzy nákladů a 

přínosů a z konzultací se zúčastněnými 

stranami; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  29 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů a 

realistického posouzení potřeb v oblasti 

dopravy a veřejných služeb a založeného 

na souladu s bílou knihou EU o dopravě, 

uplatňování environmentálních právních 

předpisů EU a dohody COP 21, analýze 

nákladů a přínosů, minimalizaci externích 

nákladů, zaručení transparentnosti a na 

konzultacích se zúčastněnými stranami a 

nevládními organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; zdůrazňuje, že je 

třeba mobilizovat budování kapacit a 

technickou pomoc s cílem usnadnit 

vznikání dobrých projektů a podpořit 

orgány veřejné správy v oblasti řízení 

financování z EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Georgi Pirinski, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, koordinace 

s kandidátskými zeměmi, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy, 

analýzy nákladů a přínosů a z konzultací se 

zúčastněnými stranami; 

2. zdůrazňuje význam 

koordinovaného plánování projektů ze 

strany členských států vycházejícího z 

vnitrostátních hlavních plánů, realistického 

posouzení potřeb v oblasti dopravy včetně 

potřeb budoucích, analýzy nákladů a 

přínosů a z konzultací se zúčastněnými 

stranami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vítá, že předběžná podmíněnost pro 

navrhování hlavních plánů pro dopravu 

pomohla členským státům při vytyčování 

priorit jejich investic do dopravy; domnívá 

se, že odpovědné útvary Komise musí tyto 

hlavní plány posuzovat a zajistit návazná 

opatření, aby se zaručilo, že plány budou 

také v souladu s cíli a prioritami EU a 

nebudou pouze splňovat předběžnou 

podmíněnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. je znepokojen tím, že hlavní plány 

pro dopravu nejsou v některých členských 
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státech střední a východní Evropy sladěny 

s bílou knihou EU o dopravě, zejména 

pokud jde o příspěvek k cíli stanovenému 

v souvislosti se snížením emisí 

skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %; 

naléhavě žádá, aby Komise při 

schvalování dopravní infrastruktury a 

členské státy při jejím plánování zajistily 

plné započtení emisí skleníkových plynů 

a jejich začlenění do celkové strategie pro 

udržitelnou dopravu a mobilitu a 

snižování emisí v tomto odvětví;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají 

a pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

vypouští se 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  36 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 
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pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí neurčitý a nevhodný rámec řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se výzvami dopravní 

politiky; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  38 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Isabella De Monte, 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 
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dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy, a umožňují tak zajistit 

lepší dopravní podmínky a dostatečnou 

ochranu spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Georgi Pirinski, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský region, 

nabízejí rámec inovativního řízení 

umožňující zabývat se těmi výzvami 

dopravní politiky, které nemohou členské 

státy řešit samy; 

3. má za to, že makroregionální 

strategie EU, jako jsou ty, které již byly 

vytvořeny pro regiony Pobaltí a Podunají a 

pro jadransko-jónský region, a případná 

budoucí strategie pro karpatský a 

černomořský region, nabízejí rámec 

inovativního řízení umožňující zabývat se 

těmi výzvami dopravní politiky, které 

nemohou členské státy řešit samy; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  40 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

mají určitý dopad na konsolidaci koridorů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  41 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; 

4. bere na vědomí dokončení 

prvotních pracovních plánů za rok 2015 

týkajících se hlavních koridorů TEN-T; 

zdůrazňuje, že realizace hlavní sítě by měla 

dát podnět rovněž k rozvoji globální sítě, 

zejména u spojení, která mají přeshraniční 

význam a vedou ke konsolidaci koridorů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  42 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T, jakož i 

schválení nových map, které rozšiřují síť 

TEN-T i do zemí západního Balkánu; 

zdůrazňuje, že realizace hlavní sítě by měla 

dát podnět rovněž k co nejrychlejšímu 

rozvoji globální sítě, zejména u spojení, 

která mají přeshraniční význam a vedou ke 

konsolidaci koridorů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; podtrhuje 

důležitost městských uzlů a jejich význam 

pro rozšiřování dopravních toků v osobní i 

nákladní dopravě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; 

4. vítá dokončení prvotních 

pracovních plánů za rok 2015 týkajících se 

hlavních koridorů TEN-T; zdůrazňuje, že 

realizace hlavní sítě by měla dát podnět 

rovněž k rozvoji globální sítě, zejména u 

spojení, která mají přeshraniční význam a 

vedou ke konsolidaci koridorů; zdůrazňuje 

důležitost městských uzlů a jejich význam 

pro rozšiřování dopravních toků v osobní i 

nákladní dopravě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte, Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že nerovnosti 

z hlediska rozvinutosti a kvality 

infrastruktury, které existují mezi 

středoevropským a východoevropským 

regionem a zbytkem Evropy, lze snížit 

pouze na základě jasné, konkrétní a 

integrované celoevropské strategie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. podtrhuje význam Fondu pro 

strategické investice (EFSI) pro vytváření 

projektů v oblasti dopravní infrastruktury 

všeho druhu; zdůrazňuje, že většina 

infrastrukturních projektů financovaných 

z fondu EFSI se nachází v západní 

Evropě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že rozvoj dopravních 

uzlů je klíčovým prvkem pro propojení 

dálkové, regionální a městské dopravy, a v 

důsledku toho i pro podporu intermodality 

a růstu podnikání na regionální úrovni; 

5. domnívá se, že rozvoj dopravních 

uzlů je klíčovým prvkem pro propojení 

dálkové, regionální a městské dopravy, a v 

důsledku toho i pro podporu intermodality 

a rozvoje podnikání na regionální úrovni, a 
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to i s přihlédnutím k rozsáhlým 

možnostem digitalizace, díky níž lze zvýšit 

výkonnost celého logistického řetězce, 

včetně zpřístupnění údajů všem 

zúčastněným stranám (sdílení údajů) za 

účelem vytváření nových služeb 

a postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že rozvoj dopravních 

uzlů je klíčovým prvkem pro propojení 

dálkové, regionální a městské dopravy, a v 

důsledku toho i pro podporu intermodality 

a růstu podnikání na regionální úrovni; 

5. domnívá se, že rozvoj dopravních 

uzlů je klíčovým prvkem pro propojení 

dálkové, regionální a městské dopravy, a v 

důsledku toho i pro podporu efektivity, 

intermodality a rozvoje podnikání na 

regionální úrovni; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  49 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že cyklistická síť 

EuroVelo a zvláště pak trasa č. 13 (Stezka 

železné opony) nabízí v kombinaci 

s železničním spojením zajímavé možnosti 

malým a středním podnikům působícím 

v makroregionech východní a střední 

Evropy v oblasti cestovního ruchu, a musí 

být proto podporována; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  50 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení a tradičních zvyklostech; 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení a tradičních zvyklostech; 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, jakož i rozdíly 

v jejich ekonomikách a demografické 

změny, a podtrhuje potenciál zelených 

pracovních míst v lépe fungujícím 

železničním odvětví, zvláště pak za 

předpokladu používání čistých 

technologií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  52 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení a tradičních zvyklostech; 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že je nutné lépe 

koordinovat činnost evropských a 

vnitrostátních orgánů, zejména pokud jde 

o realizaci hlavní části sítě TEN-T; 

připomíná nicméně, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení a tradičních zvyklostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Isabella De Monte, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení a tradičních zvyklostech; 

6. poukazuje na to, že posílení 

soudržnosti hospodářského rozvoje 

členských států v západní, střední a 

východní části EU vyžaduje rozsáhlé 

investice; zdůrazňuje, že požadovaná 

koordinace na evropské úrovni musí 

zohledňovat specifické výzvy, jimž 

jednotlivé členské státy čelí, a rozdíly v 

jejich ekonomikách, systémech sociálního 

zabezpečení, tradičních zvyklostech 

a kvalitě infrastruktury; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyjadřuje politování nad tím, že 

některé země zavedly překážky bránící 

volnému pohybu zboží, a vytvořily tak 

situaci, v níž investování do infrastruktury 

a její zlepšování postrádá smysl; zastává 

názor, že zásadní význam má 

harmonizace, která by měla provázet 

opatření zaměřená na snižování 

socioekonomických nerovností mezi 

střední a východní Evropou a ostatními 

regiony, tak aby propojená dopravní síť 

měla co největší přínosy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  55 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz, Maria Grapini, 

István Ujhelyi, Miltiadis Kyrkos, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 
včas využity prostředky Evropského fondu 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; vyjadřuje politování 

nad tím, že připomíná, že prostředky 

Evropského fondu pro strategické investice 

jsou v zemích, na které se vztahuje 
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pro strategické investice; politika soudržnosti, využívány jen 

v omezené míře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost a vzájemné 

doplňování v poskytování finančních 

prostředků v rámci Nástroje pro propojení 

Evropy, evropských strukturálních a 

investičních fondů a nástrojů EIB a EBRD 

s cílem podstatně zlepšit jejich využívání a 

diverzifikaci; připomíná, že v zájmu 

urychlení ekonomicky životaschopných 

projektů založených na zásadách trhu je 

důležité, aby byly včas využity prostředky 

Evropského fondu pro strategické 

investice; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  57 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 
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nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

nástrojů EIB a EBRD; zdůrazňuje, že 

příprava a využívání projektů 

financovaných z různých nástrojů 

(formou tzv. smíšeného financování) 

vyžaduje výměnu a šíření zkušeností a 

znalostí; připomíná, že v zájmu urychlení 

uvedených projektů v krátkodobém 

horizontu je třeba, aby byly včas využity 

prostředky Evropského fondu pro 

strategické investice; naléhavě vyzývá 

Evropskou komisi, Evropskou investiční 

banku a Evropské centrum pro investiční 

poradenství, aby zintenzivnily svou práci 

s předkladateli projektů ve střední a 

východní Evropě a snažily se zajistit, aby 

prostředky Evropského fondu pro 

strategické investice byly používány 

k financování infrastrukturních projektů 

v oblasti udržitelných druhů dopravy; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  58 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; naléhavě vyzývá 

Evropskou komisi, Evropskou investiční 

banku a Evropské centrum pro investiční 

poradenství, aby zintenzivnily svou práci 

s předkladateli projektů ve střední a 

východní Evropě a snažily se zajistit, aby 

prostředky Evropského fondu pro 
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strategické investice byly používány 

k financování projektů v oblasti dopravní 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; požaduje, aby za 

tímto účelem byla vypracována nezávislá 

studie, která zhodnotí dopady a skutečnou 

účinnost unijních nástrojů financování 

na rozvoj a modernizaci dopravní 

infrastruktury ve výše zmíněných 

regionech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 
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infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby těmto státům pomohla 

předkládat větší množství kvalitnějších 

projektů a zajistila tak, aby možností 

financování z Evropského fondu pro 

strategické investice mohlo využívat více 

projektů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  61 

Georgi Pirinski, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

nástrojů EIB a EBRD; připomíná, že v 

zájmu urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

při provádění projektů dopravní 

infrastruktury ve střední a východní části 

EU zajistily součinnost v poskytování 

finančních prostředků v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy, evropských 

strukturálních a investičních fondů, 

nástroje předvstupní pomoci a nástrojů 

EIB a EBRD; připomíná, že v zájmu 

urychlení uvedených projektů v 

krátkodobém horizontu je třeba, aby byly 

včas využity prostředky Evropského fondu 

pro strategické investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 
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Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. upozorňuje na možnosti, které 

nabízejí hybridní projekty partnerství 

veřejného a soukromého sektoru v podobě 

spojování zdrojů financování investic do 

infrastruktury z grantů EU (do výše 85 % 

celkových způsobilých nákladů), 

veřejného financování s povinným 

podílem spolufinancování ze strany 

příjemce a peněz soukromých podniků; 

zdůrazňuje zároveň, že fondy a rozpočtové 

zdroje EU jsou faktorem, který zvyšuje 

spolehlivost investic, protože snižuje riziko 

na straně soukromého sektoru; současně 

poukazuje na to, že soukromý sektor tím 

získává výhodu stabilních, dlouhodobých 

smluv, které nejsou závislé na 

hospodářských, politických a 

rozpočtových fluktuacích, k nimž dochází 

v jednotlivých zemích; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  63 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz, Maria Grapini, 

Inés Ayala Sender, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je znepokojen stále častějším 

fenoménem, kdy strategické pozice 

v oblasti dopravní infrastruktury ve 

střední a východní Evropě zaujímají 

investoři ze třetích zemí, a to zejména 

vzhledem k tomu, že místní orgány 

nevyužívají dostupných evropských zdrojů 

vždy v plné míře; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  64 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Ismail Ertug, Maria Grapini, Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

členským státům ve střední a východní 

Evropě poskytovala technickou pomoc, 

protože některé z těchto zemí mají s prací 

s finančními nástroji a se zapojováním 

soukromého sektoru do velkých projektů 

málo zkušeností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je znepokojen aktuálními odhady 

týkajícími se dohod o partnerství a 

operačních programů členských států 

střední a východní Evropy, podle nichž 

bude 50 % z fondů ESI investováno do 

silniční infrastruktury, což nepřispívá ke 

snižování emisí skleníkových plynů; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  66 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
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Fondem pro strategické investice (EFSI) 

podněcovala investory k podpoře 

projektových platforem zaměřených na 

středoevropské a východoevropské 

projekty v oblasti dopravní infrastruktury; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  67 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vyzývá Evropskou komisi a právě 

tak i členské státy, aby propagovaly 

používání a přínosy programu Fondu pro 

strategické investice (EFSI); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vyzývá Komisi, aby celostátním, 

regionálním i místním orgánům nabízela 

technickou a intenzivní administrativní 

pomoc a umožnila jim tak lépe budovat 

vlastní kapacity a trvaleji a ve větší míře 

využívat různých fondů EU; Komisi 

kromě toho žádá, aby ve spolupráci s 

celostátními, regionálními i místními 

orgány státní správy předkládala 

pravidelný celkový přehled dopravních 

projektů s uvedením příslušných částek 

spolufinancovaných z jednotlivých fondů 

EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  69 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vybízí členské státy, aby využívaly 

partnerství soukromého a veřejného 

sektoru, která představují velmi výhodný 

způsob investování do infrastruktury, 

zejména co se týče provádění komplexních 

infrastrukturních projektů, které mají na 

jedné straně vysoké finanční náklady a 

dlouhou návratnost a na straně druhé 

mají zaručovat efektivní poskytování 

kvalitní veřejné služby; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  70 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7c. podtrhuje význam financování 

poskytovaného v rámci politiky 

soudržnosti pro rozvoj dopravní 

infrastruktury v zemích střední a východní 

Evropy, která stále ještě ani zdaleka 

nedosahuje kvality dopravních sítí 

v západní Evropě, a s ohledem na to žádá, 

aby v příštím víceletém finančním rámci 

byly zaručeny nezbytné zdroje a nezbytná 

výše financování; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  71 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že v návaznosti na 

snahy o vybudování infrastruktury 

dopravních koridorů mezi východem a 

západem je nutné podpořit rozvoj 

dopravních koridorů mezi severem a 

jihem v rámci transevropské sítě TEN-T, 

které mohou přispět k hospodářskému 

rozvoji zúčastněných zemí vytvořením 

nových pracovních příležitostí v malých a 

středních podnicích a v odvětví obchodních 

výměn, vědy, výzkumu a technologií; 

8. zdůrazňuje, že dopravním 

koridorům mezi východem a západem i 

severem a jihem v rámci transevropské sítě 

TEN-T, které mohou přispět k 

hospodářskému rozvoji zúčastněných zemí 

vytvořením nových pracovních příležitostí 

v malých a středních a v začínajících 

podnicích a v odvětví obchodních výměn, 

vědy, výzkumu a technologií, by měla být 

věnována stejná pozornost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že v návaznosti na 

snahy o vybudování infrastruktury 

dopravních koridorů mezi východem a 

západem je nutné podpořit rozvoj 

dopravních koridorů mezi severem a jihem 

v rámci transevropské sítě TEN-T, které 

mohou přispět k hospodářskému rozvoji 

zúčastněných zemí vytvořením nových 

pracovních příležitostí v malých a 

středních podnicích a v odvětví obchodních 

výměn, vědy, výzkumu a technologií; 

8. zdůrazňuje, že v návaznosti na 

snahy o vybudování infrastruktury 

dopravních koridorů mezi východem a 

západem je nutné podpořit rozvoj 

dopravních koridorů mezi severem a jihem 

v rámci transevropské sítě TEN-T, které 

mohou přispět k hospodářskému rozvoji 

zúčastněných zemí vytvořením nových 

pracovních příležitostí v malých a 

středních podnicích a v odvětví obchodních 

výměn, vědy, výzkumu a technologií, 

jakož i ke zvýšení bezpečnosti provozu a 

snížení dopravních nákladů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  73 

Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. domnívá se, že z hlediska 

socioekonomického rozvoje východní části 

regionu spadajícího do působnosti 

strategie EU pro alpský region (EUSALP) 

je prioritou dostavba italské dálnice A27, 

která končí v Rakousku, a další potřebné 

práce, které zlepší kvalitu italské 

a rakouské silniční sítě v této zeměpisné 

oblasti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  74 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Ismail Ertug, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. podtrhuje význam multimodality 

a dopravních inovací a podporuje 

začleňování vnitrozemských vodních cest 

do multimodálních logistických řetězců, 

protože propojení všech druhů dopravy by 

zajistilo hospodářský rozvoj dané oblasti a 

umožnilo by rovněž snížit kapacitní 

omezení dopravního systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Ismail Ertug, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. uznává důležitost multimodality 

pro rozvoj obchodu a cestovního ruchu, 

jakož i pro ochranu životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále 

prozkoumala možnosti zapojení 

přistupujících zemí západního Balkánu do 

sítě TEN-T a spolupráce s Ukrajinou a 

dalšími sousedními zeměmi v oblasti 

dopravního spojení; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  77 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

9. vyzývá Komisi, aby dále 

prozkoumala možnosti zapojení 

přistupujících zemí západního Balkánu do 

sítě TEN-T a spolupráce s Ukrajinou a 

dalšími sousedními zeměmi v oblasti 

dopravního spojení; zdůrazňuje, že je třeba 

přijmout finanční kritéria, tak aby 

přistupující a kandidátské země mohly 

využívat finančních nástrojů EU v širším 

měřítku, zejména v případě přeshraničních 

projektů; zdůrazňuje, že investice, 
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realizované zejména prostřednictvím 

nástroje předvstupní pomoci (IPA) a 

prostřednictvím investičního rámce pro 

západní Balkán a opatření pro 

optimalizaci provozu by měly být 

koordinovány na regionální úrovni, 

protože to přispěje k rozšíření hlavní sítě 

do regionu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; vítá rozšíření sítě TEN-T do zemí 

západního Balkánu; vyzývá země 

západního Balkánu, aby i nadále 

pracovaly na šesti infrastrukturních 

projektech a aby co nejrychleji provedly 

tzv. měkká opatření (např. zjednodušení / 

harmonizace postupů spojených 

s překročením státní hranice, železniční 

reformy, informační systémy), která byla 

dohodnuta na západobalkánském 

summitu ve Vídni v roce 2015; vyzývá 

Komisi, aby informovala Evropský 

parlament o závěru, k němuž dospěje 

západobalkánský summit v roce 2016, 

který se bude konat ve Francii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Notis Marias 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení Srbska do sítě TEN-T; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  80 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále 

prozkoumala možnosti zapojení 

přistupujících zemí západního Balkánu do 

sítě TEN-T a spolupráce s Ukrajinou a 

dalšími sousedními zeměmi v oblasti 

dopravního spojení; 

9. žádá Komisi, aby zajistila zapojení 

přistupujících zemí západního Balkánu do 

sítě TEN-T a spolupráce s Ukrajinou a 

dalšími sousedními zeměmi v oblasti 

dopravního spojení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou, Moldavskem a 

dalšími sousedními zeměmi v oblasti 

dopravního spojení, včetně zemí, které jsou 

součástí koridoru TRACEA; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

možnosti zapojení přistupujících zemí 

západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

9. žádá Komisi, aby dále prozkoumala 

a navrhla možnosti zapojení přistupujících 

zemí západního Balkánu do sítě TEN-T a 

spolupráce s Ukrajinou a dalšími 

sousedními zeměmi v oblasti dopravního 

spojení; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh  83 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední 

a východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

vypouští se 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  84 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability, 

hospodářského rozvoje, regionální 

spolupráce a bezpečnosti východní hranice 

Unie a na západním Balkáně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury a propojení 

ve střední a východní části EU jsou 

důležitým nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Georgi Pirinski, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; podtrhuje v této 

souvislosti význam Východního/Východo-
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středomořského koridoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Claudia Țapardel, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně; 

10. vyjadřuje přesvědčení, že zlepšení v 

oblasti dopravní infrastruktury ve střední a 

východní části EU jsou důležitým 

nástrojem pro posílení stability a 

bezpečnosti východní hranice Unie a na 

západním Balkáně a normalizaci 

dopravních podmínek na vnitřním trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  89 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

vypouští se 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  90 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

prostoru pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

připomíná, že již v červnu 2011 vyzvala 

Evropská komise všechny členské státy, 

aby přijaly co nejdříve rozhodnutí o 

rozšíření schengenského prostoru, tak 

jeho součástí bylo i Bulharsko a 

Rumunsko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Georgi Pirinski, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby 
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schengenský prostor zahrnoval všechny 

země EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

11. zdůrazňuje naprostou nezbytnost 

zachování schengenského systému pro 

účinný a nákladově efektivní dopravní 

systém v EU na základě volného pohybu 

zboží a osob v rámci otevřených vnitřních 

hranic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží a osob v 

rámci otevřených vnitřních hranic; 

11. zdůrazňuje význam schengenského 

systému pro účinný dopravní systém v EU 

na základě volného pohybu zboží, služeb a 

osob v rámci otevřených vnitřních hranic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. má za to, že rozšířená dopravní síť 

zahrnující všechny hlavní evropské 

dopravní trasy je významným statkem pro 

odvětví cestovního ruchu, díky němuž 

začnou být některé regiony pro turisty 

zajímavější; zastává názor, že země ve 

střední a východní Evropě mají v odvětví 

cestovní ruchu nesmírný potenciál 

rozvoje, který v důsledku nevhodné 

dopravní infrastruktury nelze plně využít; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  95 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyjadřuje politování nad 

uzavřením hranic mezi některými státy, 

k němuž v minulých měsících došlo a 

které zpochybňuje zásadu volného pohybu 

zboží, znesnadňuje obchod, zdražuje 

dopravu, zpomaluje hospodářský růst 

a představuje existenční riziko pro 

dopravce; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  96 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že klíčovými 

prioritami rozvoje infrastruktury je 

bezpečnost a udržitelnost dopravního 
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odvětví; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby ještě více podporovaly 

digitalizaci a automatizaci všech druhů 

dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. poukazuje na příznivé 

environmentální a hospodářské aspekty 

součinností vznikajících v souvislosti 

s propojováním různých druhů dopravy 

s cílem co nejlépe využívat specifických 

výhod každého z nich; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. domnívá se, že mimořádně velký 

potenciál, který by střední a východní 

Evropě umožnil lépe využívat potenciálu 

globálního hospodářství, v sobě skrývají 

mezinárodní infrastrukturní projekty, 

jako je Nová hedvábná stezka; zastává 

názor, že střední a východní Evropa se 

díky své výhodné zeměpisné poloze může 

stát důležitým logistickým centrem a 

komunikačním uzlem mezi Evropou a 

Asií; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  99 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11c. zdůrazňuje, že zvyšování 

přístupnosti dopravy ve střední a východní 

Evropě a s tím spojené investice by se 

měly stát impulsem rozvoje místních firem 

a podniků; poukazuje na to, že postupy 

zadávacího řízení a realizace projektů by 

měly být vstřícné vůči malým a středním 

podnikům; vyzývá Komisi, aby věnovala 

více pozornosti problému nepatřičné 

spolupráce mezi hlavními dodavateli 

a subdodavateli podílejícími se na 

realizaci projektů, jejímiž oběťmi se velmi 

často stávají nejméně kvalifikovaní 

pracovníci; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  100 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11d. připomíná, že v rámci plánování 

infrastrukturních řešení ve střední 

a východní Evropě je třeba zohledňovat 

potřeby obyvatel žijících v řídce 

osídlených a obtížně dostupných 

regionech, jako jsou například horské 

oblasti; připomíná, že obtížná dopravní 

dostupnost může být příčinou sociálního 

vyloučení, a vyzývá Komisi, aby 

zohledňovala potřeby osob využívajících 

místních dopravních spojení; zdůrazňuje, 

že rentabilita dopravního spojení nemůže 
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být při posuzování jeho užitečnosti 

jediným kritériem; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  101 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11e. podtrhuje význam rozvoje 

cyklistické infrastruktury v zemích střední 

a východní Evropy, neboť se tak zvýší 

bezpečnost, sníží počet obětí dopravních 

nehod a zlepší kvalita života a zdraví 

obyvatel EU; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  102 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Zdůrazňuje, že pro rozvoj kombinované 

přepravy regionu střední a východní 

Evropy je potřeba zlepšovat parametry 

nákladních železničních koridorů a 

podpořit výstavbu veřejně přístupných 

multimodálních překladišť; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  103 

Marie-Christine Arnautu 
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Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že rozvoj 

přeshraničních silnic má zásadní význam 

pro usnadnění spolupráce mezi lidmi a 

podniky v příhraničních regionech; 
vyzývá členské státy, aby pokračovaly v 

modernizaci silnic a aby posílily regionální 

propojení sítě TEN-T; 

12. vyzývá členské státy, aby 

pokračovaly v modernizaci silnic a aby 

posílily regionální propojení sítě TEN-T; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  104 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci silnic 

a aby posílily regionální propojení sítě 

TEN-T; 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci 

silnic, budování chybějících spojení a aby 

posílily regionální propojení sítě TEN-T, 

protože zapojení do sítě TEN-T je 

důležitým základem hospodářského růstu 

regionálních center; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh  105 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 
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spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci silnic 

a aby posílily regionální propojení sítě 

TEN-T; 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci 

silnic, budování bezpečných a přístupných 

parkovacích ploch a aby posílily 

regionální propojení sítě TEN-T; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci silnic 

a aby posílily regionální propojení sítě 

TEN-T; 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech, jakož i pro rozvoj 

cestovního ruchu; vyzývá členské státy, 

aby pokračovaly v modernizaci silnic a aby 

posílily regionální propojení sítě TEN-T; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  107 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci silnic 

a aby posílily regionální propojení sítě 

TEN-T; 

12. připomíná, že rozvoj přeshraničních 

silnic má zásadní význam pro usnadnění 

spolupráce mezi lidmi a podniky v 

příhraničních regionech; vyzývá členské 

státy, aby pokračovaly v modernizaci silnic 

a aby posílily regionální a místní propojení 

sítě TEN-T; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  108 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; 

13. vybízí Komisi, aby se znovu 

zabývala výhodami a problémy 

integrovaného systému pro výběr mýtného 

v EU a aby na základě důkladného 

posouzení dopadů případně předložila 

odpovídající návrh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; 

13. zdůrazňuje, že je třeba zavést 

spravedlivý systém pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měly být 

zachovány určité prvky pružnosti pro 

členské státy s ohledem na jejich specifika, 

ovšem při zachování patřičné úrovně 

technické interoperability; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
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spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; 

spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; připomíná, že 

tyto systémy by měly být navrženy ve 

spolupráci s podnikatelskou obcí a 

komerčními uživateli silnic, aniž by těmto 

subjektům ukládaly povinnost hradit 

dodatečné či nepřiměřené poplatky, které 

by snižovaly ziskovost jejich hospodářské 

činnosti; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  111 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; 

13. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

spravedlivé systémy pro výběr silničních 

poplatků v EU, které budou založeny na 

externalizaci environmentálních a 

sociálních nákladů; poukazuje na to, že při 

zřizování těchto systémů by měla být 

zachována pružnost pro členské státy s 

ohledem na jejich specifika; zdůrazňuje 

nicméně, že spolufinancování projektů ze 

strany EU musí být spojeno s účinným 

uplatňováním interoperabilních systémů 

pro výběr mýtného; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  112 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí 

by mělo vycházet z dlouhodobého 

plánování, které již bylo provedeno v 

rámci projektu Via Carpatia; je toho 

názoru, že by měla být prozkoumána 

možnost otevření koridoru Rýn-Dunaj 

směrem do severní části EU 

prostřednictvím projektu Via Carpatia; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury všude tam, kde je 

nedostatečně rozvinutá, přičemž zvláštní 

pozornost je třeba věnovat dostupnosti 

měst; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  113 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  114 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia, který je předmětem 

prohlášení o další spolupráci na budování 

koridoru a modernizaci trasy, 

podepsaného představiteli dotčených zemí 

ve Varšavě dne 3. března 2016; zastává 

názor, že díky výstavbě Via Carpatia 

získají regiony ležící na okraji EU 

možnost rychlejšího rozvoje a budou 

schopny rychleji dosáhnout úrovně 

rozvinutějších oblastí EU; poukazuje na 

to, že výstavba této trasy rovněž podnítí 

investice a rozvoj podnikání a posílí 

bezpečnost EU jako celku, zejména 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

Ukrajině; je toho názoru, že by měla být 

využita možnost otevření koridoru Rýn-

Dunaj směrem do severní části EU 

prostřednictvím projektu Via Carpatia; 

vybízí zároveň členské státy, aby vytvořily 

systém financování tohoto projektu, který 

bude využívat veškerých dostupných 

finančních nástrojů, jako je Nástroj pro 

propojení Evropy a Evropský fond pro 

strategické investice, a s ohledem na příští 

přezkum hlavních směrů TEN-T členské 

státy vybízí, aby s vynaložením veškerého 

úsilí zajistily začlenění celé trasy Via 

Carpatia do hlavní sítě TEN-T; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  115 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; žádá, aby v zájmu zajištění 

náležitého financování projektu Via 

Carpatia ze strany EU byl tento projekt 

začleněn do sítě TEN-T; je toho názoru, že 

by měla být využita možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

Or. lt 

Pozměňovací návrh  116 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být využita možnost otevření koridoru Rýn-

Dunaj směrem do severní části EU 
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části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

prostřednictvím projektu Via Carpatia; je 

přesvědčen, že na financování projektu 

Via Carpatia by měly být přiděleny 

patřičné rozpočtové prostředky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU podél Via Baltica a Via 

Carpatia, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být využita možnost otevření koridoru Rýn-

Dunaj směrem do severní části EU 

prostřednictvím projektu Via Carpatia; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebu zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se zabývaly naléhavou potřebou zlepšit síť 

silniční infrastruktury podél východní 

hranice EU, počínaje Estonskem, přes 

Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, 
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Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia; je toho názoru, že by měla 

být prozkoumána možnost otevření 

koridoru Rýn-Dunaj směrem do severní 

části EU prostřednictvím projektu Via 

Carpatia; 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a 

Řeckem konče; domnívá se, že toto úsilí by 

mělo vycházet z dlouhodobého plánování, 

které již bylo provedeno v rámci projektu 

Via Carpatia, přičemž je třeba zvolit 

možnost, která bude nejlépe zohledňovat 

právní předpisy týkající se sítě Natura 

2000 a přírodních stanovišť; je toho 

názoru, že by měla být posouzena možnost 

otevření koridoru Rýn-Dunaj směrem do 

severní části EU prostřednictvím projektu 

Via Carpatia; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. domnívá se, že úsilí by mělo 

vycházet z dlouhodobého plánování, které 

již bylo provedeno v rámci projektu Via 

Carpatia; je toho názoru, že by měla být 

využita možnost otevření koridoru Rýn-

Dunaj směrem do severní části EU 

prostřednictvím projektu Via Carpatia; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 

s členskými státy Slovinskem, 

Chorvatskem a Řeckem a se 

západobalkánskými zeměmi Bosnou a 
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Hercegovinou, Černou Horou a Albánií 

dokončila výstavbu jadransko-jónské 

dálnice; 

Or. hr 

Pozměňovací návrh  121 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

15. opětovně zdůrazňuje, že přechod 

na bezpečnější druhy dopravy a kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

úmrtí a vážných zranění způsobených 

dopravními nehodami poměrně vysoké; 

zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států a regionů, tak na úrovni 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 
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nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; žádá, 

aby investiční infrastrukturní projekty 

zahrnovaly dopravní řešení, která budou 

omezovat riziko úmrtí a vážných zranění 

v důsledku dopravních nehod, a aby 

zohledňovaly potřeby chodců žijících 

v blízkosti rušných dopravních 

komunikací; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  123 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Georgi Pirinski, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

domnívá se, že náležité prostředky 

financování by měly být poskytovány na 

projekty renovace infrastruktury 

v členských státech střední a východní 

Evropy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu, proto při 

výstavbě silniční infrastruktury by se měla 

posuzovat také dopravní bezpečnost; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod vysoké; 

zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  125 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

smrtelných dopravních nehod poměrně 

vysoké; zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

15. opětovně zdůrazňuje, že kvalita 

silniční infrastruktury má přímý dopad na 

bezpečnost silničního provozu; je 

znepokojen tím, že v řadě členských států 

střední a východní Evropy zůstávají počty 

úmrtí a vážných zranění způsobených 

dopravními nehodami poměrně vysoké; 

zdůrazňuje, že opatření ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu by měla být 

nadále prosazována jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že výstavba a 

modernizace silniční infrastruktury ve 

střední a východní Evropě by měla 

zohledňovat potřeby cyklistů a nezbytnost 

lepší integrace evropských cyklistických 

tras EuroVelo, zejména Stezky železné 

opony, Východoevropské trasy a trasy od 

Atlantiku k Černému moři; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  127 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy a na 

mobilitu cestujících; vyzývá členské státy, 

aby odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

16. zdůrazňuje prvořadost priority 

dalšího rozvoje železniční dopravy pro 

soudržný a udržitelný růst a soudržnost ve 

střední a východní části EU; zdůrazňuje, že 

železnice má velký význam pro omezování 

klimatických dopadů, znečištění ovzduší i 

počtu nehod, a očekává, že toto úsilí bude 

mít příznivý dopad na rozvoj průmyslu, 

logistiku nákladní dopravy, kvalitu 

veřejných služeb a na spolehlivou mobilitu 

cestujících; vyzývá členské státy, aby 

odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  128 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy a na 

mobilitu cestujících; vyzývá členské státy, 

aby odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

16. zdůrazňuje význam výstavby a 

modernizace železničních tratí pro 

soudržný a udržitelný růst železniční 

dopravy a soudržnost ve střední a východní 

části EU; očekává, že toto úsilí bude mít 

příznivý dopad na rozvoj průmyslu, 

logistiku nákladní dopravy a na mobilitu 

cestujících; vyzývá členské státy, aby 

odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  129 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy a na 

mobilitu cestujících; vyzývá členské státy, 

aby odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy a na 

mobilitu cestujících; vyzývá členské státy, 

aby v zájmu dosažení cílů týkajících se 

přechodu na jiné druhy dopravy, které pro 

období do roku 2030 a 2050 vytyčila bílá 

kniha o dopravě z roku 2011, odstranily 

přeshraniční i vnitrostátní problematická 

místa a rozšířily operačních kapacity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Isabella De Monte 
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Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy a na 

mobilitu cestujících; vyzývá členské státy, 

aby odstranily přeshraniční i vnitrostátní 

problematická místa a rozšířily operačních 

kapacity; 

16. zdůrazňuje význam dalšího rozvoje 

železniční dopravy pro soudržný a 

udržitelný růst a soudržnost ve střední a 

východní části EU; očekává, že toto úsilí 

bude mít příznivý dopad na rozvoj 

průmyslu, logistiku nákladní dopravy, 

mobilitu cestujících, a tedy i na cestovní 

ruch; vyzývá členské státy, aby odstranily 

přeshraniční i vnitrostátní problematická 

místa a rozšířily operačních kapacity; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  131 

Claudia Schmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. navrhuje přezkoumat na základě 

metodiky plánování globální a hlavní sítě 

TEN-T železniční síť a zjistit případná 

další chybějící spojení, především 

přeshraniční, a to jak mezi členskými státy 

EU, tak mezi nimi a sousedními 

nečlenskými zeměmi; vybízí členské státy 

k úzké a konstruktivní spolupráci na 

odstraňování těchto mezer s cílem zlepšit 

územní integraci a soudržnost; žádá 

Komisi, aby veškeré úsilí v této oblasti 

účinným způsobem finančně podpořila; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  132 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vybízí Komisi a členské státy, aby 

obnovily zjištěná chybějící spojení1a, která 

představují nepoužívaná nebo zrušená 

regionální přeshraniční železniční 

spojení; 

 __________________ 

 1a Viz také http://www.rail-missing-

links.eu  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. upozorňuje na chybějící silniční 

a železniční spojení s přístavy; 

zdůrazňuje, že většina letišť ve východní 

Evropě se nachází v blízkosti železniční 

infrastruktury a že jejich integrace je stále 

technicky proveditelná; vyzývá Komisi, 

aby plně podporovala další integraci 

multimodálních dopravních spojení 

(silničních, železničních, leteckých) ve 

střední a východní Evropě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
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jasné a dlouhodobé strategie rozvoje 

železniční dopravy a odstranily překážky, 

které brání tomu, aby železniční projekty 

byly prováděny za využití financování 

z EU; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  135 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

investice do zlepšování kvality železnic, 

aby byly přístupnější a přitažlivější jak 

v oblasti osobní, tak i nákladní dopravy a 

aby se zvětšil jejich podíl na celkové 

skladbě jednotlivých druhů dopravy 

v souladu s cílem č. 3, jak je zformulován 

v bílé knize EU o dopravě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. vyzývá Komisi, aby i nadále 

podporovala investice do kolejových 

vozidel ve střední a východní Evropě, 

které umožní obnovit potenciál železniční 

dopravy v rámci systémů veřejné dopravy 

těchto zemí; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  137 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily a aby odstranily existující 

kapacitní problémy; opětovně vyjadřuje 

svou podporu spuštění evropského 

systému řízení železničního provozu 

(ERTMS) ve všech koridorech hlavní sítě 

TEN-T vedoucích přes tento region, které 

považuje za prioritu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily, aby věnovaly pozornost údržbě 

stávající infrastruktury a aby přijaly 

odpovídající opatření, pokud jde o 

spuštění evropského systému řízení 

železničního provozu (ERTMS) 

a omezování hlučnosti nákladní železniční 

dopravy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  139 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a 

nedostatek náležitě propracovaných 

projektů v této oblasti, což má za následek 

nízkou frekvenci osobní železniční 

dopravy v mnoha příhraničních oblastech; 

vyzývá členské státy, aby chybějící spojení 

vytvořily nebo obnovily; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  140 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; podporuje úsilí 

členských států o získání odpovídajícího 

financování z evropských fondů, aby 

chybějící spojení vytvořily nebo obnovily; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  141 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily a urychlily spuštění evropského 

systému řízení železničního provozu 

(ERTMS) v koridorech hlavní sítě TEN-T; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily a odstranily existující kapacitní 

problémy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 
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obnovily; obnovily a odstranily existující kapacitní 

problémy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; 

17. kritizuje nedostatek investic do 

přeshraničních železničních tratí a nízkou 

úroveň osobní železniční dopravy v mnoha 

příhraničních oblastech; vyzývá členské 

státy, aby chybějící spojení vytvořily nebo 

obnovily; zastává názor, že investovat je 

rovněž třeba do zlepšování kvality železnic 

v oblasti nákladní dopravy; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  145 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz, Maria Grapini, 

István Ujhelyi, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a.  vyjadřuje politování nad tím, že 

doba cestování mezi největšími městy 

východní a střední Evropy je stále ještě 

nepatřičně dlouhá, což narušuje 

konkurenceschopnost železnic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Claudia Schmidt 
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Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj 

evropské infrastruktury železniční 

dopravy nesmí skončit vybudováním sítě, 

nýbrž jeho součástí musejí být i opatření, 

která zajistí její dlouhodobou nákladovou 

účinnost. Vzhledem k důležitosti činností 

v oblasti údržby by na tato opatření měla 

být vyčleněna významná část finančních 

prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 

investiční kritéria Fondu pro strategické 

investice (EFSI), tak aby zohledňovala 

potřebu renovace železniční 

infrastruktury v některých členských 

státech; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  148 

Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje společný přínos 

projektu Rail Baltica, který je jedním 

z prioritních projektů Severomořsko-
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baltského koridoru, a jeho značný 

strategický význam pro všech členské 

státy, které se na něm podílejí, a pro celý 

region, který se prostírá od Finska (s 

případným „botnickým prodloužením“) 

přes Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko až 

do Německa, Nizozemska a do jižní 

Evropy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování železničního spojení „Rail 

Baltica“; očekává, že tento projekt bude 

pro další členské státy příkladem, pokud 

jde o osvědčené postupy při spolupráci; 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování a přípravách železničního 

spojení „Rail Baltica“, a zdůrazňuje, že 

dobrá spolupráce zainteresovaných a 

zúčastněných zemí – Finska, Estonska, 

Lotyšska, Litvy a Polska – je klíčovým 

předpokladem toho, aby se realizace 

projektu „Rail Baltica“ obešla bez prodlev 

a nouzových řešení a aby nevznikalo 

riziko, že finanční prostředky přidělené na 

tento projekt nebudou využity; zdůrazňuje, 

že nebudou-li dodržována pravidla 

Evropské komise, prostředky 

spolufinancování ze strany EU, které 

představují přibližně 85 %, budou tomuto 

projektu odebrány a podmínky 

financování nebudou už nikdy tak 

příznivé, jako jsou nyní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování železničního spojení „Rail 

Baltica“; očekává, že tento projekt bude 

pro další členské státy příkladem, pokud 

jde o osvědčené postupy při spolupráci; 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování železničního spojení „Rail 

Baltica“; očekává, že tento projekt bude 

pro další členské státy příkladem, pokud 

jde o osvědčené postupy při spolupráci; 

zdůrazňuje, že projekt Rail Baltica má 

jako celek značný strategický význam pro 

všechny členské státy, které se na něm 

podílejí, a pro celý region, který 

se prostírá od Finska (s případným 

„botnickým prodloužením“) přes 

Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko až do 

Německa, Nizozemska a do jižní Evropy; 

vyzývá proto vnitrostátní orgány baltských 

států, aby s vynaložením veškerého úsilí 

zajistily, že projekt bude nezvratně 

postupovat vpřed, protože nebudou-li 

respektována pravidla, harmonogram a 

očekávání Evropské komise, prostředky 

spolufinancování ze strany EU, které 

představují přibližně 85 %, budou tomuto 

projektu odebrány a budou nabídnuty 

ostatním členským státům, na které se 

vztahuje politika soudržnosti a které je 

budou moci využít na své vlastní projekty 

dopravní infrastruktury v rámci Nástroje 

pro propojení Evropy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování železničního spojení „Rail 

Baltica“; očekává, že tento projekt bude 

pro další členské státy příkladem, pokud 

jde o osvědčené postupy při spolupráci; 

18. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo 

při budování železničního spojení „Rail 

Baltica“; očekává, že tento projekt bude 

pro další členské státy příkladem, pokud 

jde o osvědčené postupy při spolupráci; 

naléhavě vyzývá dotčené členské státy, aby 



 

PE584.103v01-00 74/96 AM\1096972CS.doc 

CS 

práci na projektu urychlily a zajistily tak 

tomuto prioritnímu projektu 

spolufinancování z EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá vlády, aby uznaly a posílily 

úlohu společného podniku RB Rail Joint 

Venture jako orgánu, který má v souladu 

s dohodou akcionářů a grantovou 

dohodou uzavřenou v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy nejlepší předpoklady 

pro řízení tak rozsáhlého nadnárodního 

projektu, jakým je Rail Baltica; 

zdůrazňuje, že společná a účinná 

koordinace je nezbytná kvůli tomu, aby 

nevznikaly technologické překážky, které 

by bránily interoperabilitě železničních 

systémů, a v tomto ohledu nabízí právě 

společný podnik (Joint Venture) 

nejvhodnější způsob, jak podávat společné 

žádosti o financování z EU, organizovat 

společné i vnitrostátní zadávání veřejných 

zakázek, koordinovat projektové stavební 

práce a dokázat, že zúčastněné členské 

státy jsou schopny spolupracovat; dobře 

fungující řízení projektu a jeho realizace 

navíc občanům a daňovým poplatníkům 

EU ukáže, v čem spočívá skutečná 

evropská přidaná hodnota; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 
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Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vítá společné mezinárodní 

iniciativy členských států v regionu, 

jejichž cílem je rozvoj a modernizace 

železniční infrastruktury, jako je 

vybudování nového koridoru pro nákladní 

železniční dopravu č. 11, který bude 

spojovat obchodní a průmyslová centra 

v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a ve 

Slovinsku, a které mají formu spolupráce 

při přidělování dopravních kapacit pro 

mezinárodní nákladní vlaky; poukazuje 

na to, že projekty tohoto druhu propagují 

železnici jako prostředek mezinárodní 

nákladní dopravy, posilují 

konkurenceschopnost železniční dopravy 

a zajišťují lepší využívání stávajících 

kapacit v oblasti mezinárodní nákladní 

dopravy; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  154 

Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá zúčastněné země, aby 

uznaly a posílily úlohu společného 

podniku RB Rail Joint Venture jako 

orgánu, který má nejlepší předpoklady pro 

řízení nadnárodního projektu takového 

rozsahu: pro to, aby podával společné 

žádosti o financování z EU, organizoval 

společné i vnitrostátní zadávání veřejných 

zakázek, koordinoval projektové stavební 

práce a v neposlední řadě též dokázal, že 

zúčastněné členské státy jsou schopny 

spolupracovat; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, Georgi Pirinski, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. konstatuje, že železniční odvětví je 

možné financovat z mnoha různých 

zdrojů, které jsou dostupné v rámci 

různých programů EU. Domnívá se, že 

čerpání a efektivní využívání těchto zdrojů 

financování má zásadní význam, protože 

finanční podmínky vytvářejí přísná 

omezení týkající se množství veřejných 

prostředků, které jsou vnitrostátní vlády 

schopny do železnic investovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. upozorňuje na běžně používané 

příplatky v zemích střední a východní 

Evropy v přeshraniční regionální osobní 

vlakové dopravě, které běžně využívají 

železniční společnosti v rámci 

mezinárodního železničního tarifu, který 

vede ke snižování atraktivity využívání 

přeshraničních železničních spojů; 

Or. cs 
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Pozměňovací návrh  157 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vytvářely příznivé podmínky k předkládání 

přeshraničních projektů 

vysokorychlostních vlakových spojení 

v rámci koridorů sítě TEN-T; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. domnívá se, že má-li vzniknout 

plně interoperabilní, fungující, efektivní a 

atraktivní evropský železniční prostor, 

který bude schopen konkurovat jiným 

druhům dopravy, musí být pro EU 

nejvyšší prioritou úplné a rychlé zavedení 

evropského systému řízení železničního 

provozu (ERTMS); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. podtrhuje význam čtvrtého 

železničního balíčku a vybízí členské státy 
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k plnění jeho požadavků, které by mělo 

vést ke zlepšení koordinace, řízení 

a bezpečnosti systému železniční dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 

společné projekty a investice za účasti 

zemí, které nejsou členy EU, a vytvářet tak 

možnosti doplňkového využívání 

potenciálu železničních koridorů 

modernizovaných za použití prostředků 

EU, například v rámci spojení mezi EU a 

asijskými zeměmi; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  161 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. vzhledem ke stagnujícímu podílu 

železniční dopravy v rámci evropských 

trhů nákladní a osobní dopravy podtrhuje 

význam iniciativy Shift2Rail, zejména 

v oblasti nákladní dopravy, pro zvyšování 

konkurenceschopnosti a efektivity; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  162 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. zdůrazňuje, že je potřeba v zemích 

střední a východní Evropy zajistit 

propojení s vysokorychlostní železniční 

síti v západní Evropě s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost odvětví železniční 

dopravy a podpořit ekonomický růst v 

tomto regionu; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  163 

Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzdvihuje význam vnitrozemské 

vodní dopravy jakožto nákladově 

efektivního a udržitelného druhu dopravy 

pro multimodální dopravu a pro logistiku v 

celé EU; 

19. vyzdvihuje význam vnitrozemské 

vodní dopravy jakožto nákladově 

efektivního a udržitelného druhu dopravy 

pro multimodální dopravu a pro logistiku v 

celé EU; považuje proto za nutné, aby byla 

modernizována infrastruktura 

vnitrozemské vodní dopravy potřebná pro 

přepravu cestujících či zboží a aby byla 

posílena její interoperabilita s jinými 

druhy dopravy; 

Or. lt 

Pozměňovací návrh  164 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Maria Grapini, Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzdvihuje význam vnitrozemské 

vodní dopravy jakožto nákladově 

efektivního a udržitelného druhu dopravy 

pro multimodální dopravu a pro logistiku v 

celé EU; 

19. vyzdvihuje význam vnitrozemské 

vodní dopravy jakožto nákladově 

efektivního a udržitelného druhu dopravy 

pro multimodální dopravu a pro logistiku v 

celé EU; připomíná také, že je nezbytné, 

aby členské státy na trasách spadajících 

do jejich působnosti zachovaly 

interoperabilitu vnitrozemské vodní 

dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Claudia Țapardel, Dan Nica, Ismail Ertug, Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vítá vytvoření programu 

NAIADES a navazujícího programu 

NAIADES II, který potrvá až do roku 

2020, a podtrhuje důležitost existence 

evropské strategie a akčního plánu pro 

vnitrozemskou vodní dopravu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že využívání 

multimodality ve vnitrozemských 

přístavech má pro jejich ekonomický 

potenciál klíčový význam; zdůrazňuje 

úlohu, kterou pro přilákání uživatelů plní 

20. domnívá se, že využívání 

multimodality ve vnitrozemských 

přístavech má pro jejich ekonomický 

potenciál klíčový význam; zdůrazňuje 

úlohu, kterou pro přilákání uživatelů plní 
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odpovídající přístup k tzv. „úseku poslední 

míle“ a železniční spojení s dopravními 

uzly ve spádové oblasti přístavu; 

odpovídající přístup k tzv. „úseku poslední 

míle“ a železniční spojení s propojovací 

železniční infrastrukturou v překladištích 

vnitrozemské vodní dopravy a s 

dopravními uzly ve spádové oblasti 

přístavu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že propojení mezi Odrou, 

Labem a Dunajem by mohlo zvýšit 

dopravní a komunikační kapacitu celého 

regionu na ose sever-jih; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  168 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 
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potvrzený v roce 2014; potvrzený v roce 2014, aby ale zároveň 

věnovaly zvláštní péči ochraně přírodních 

stanovišť, životního prostředí, biologické 

rozmanitosti a ochraně vody a dbaly tak 

o zachování a podporu malých a středních 

podniků zaměřených na udržitelné 

zemědělství, rybolov a cestovní ruch; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; podotýká, že splavnost 

Dunaje se řídí zastaralou Dunajskou 

úmluvou z roku 1946, která omezuje 

optimální využívání plavidel a plavebních 

práv; vyzývá státy ležící podél Dunaje, aby 

zajistily nepřetržitou splavnost této řeky a 

prováděly svůj hlavní plán pro obnovu a 

údržbu plavebních drah potvrzený v roce 

2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Claudia Schmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; konstatuje, že potenciál 

regionu v oblasti vnitrozemské vodní 

dopravy by měl být více využíván, a 
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obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; 

vyzývá proto státy ležící podél Dunaje, aby 

zajistily nepřetržitou splavnost této řeky a 

prováděly svůj hlavní plán pro obnovu a 

údržbu plavebních drah potvrzený v roce 

2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014, zároveň však 

neztrácely ze zřetele environmentální 

aspekty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Isabella De Monte, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014; 

21. poukazuje na úlohu Dunaje jakožto 

hlavní dopravní vodní cesty v dunajském 

makroregionu; vyzývá státy ležící podél 

Dunaje, aby zajistily nepřetržitou splavnost 

této řeky a prováděly svůj hlavní plán pro 

obnovu a údržbu plavebních drah 

potvrzený v roce 2014, což povede k tvorbě 

většího počtu pracovních míst a rozvoji 
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malých a středních podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Pavel Telička, Martina Dlabajová, Jozo Radoš, Gesine Meissner 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vybízí členské státy, aby zvýšily 

úsilí zaměřené na obnovu a zachování 

splavnosti dalších infrastruktur 

vnitrozemských vodních cest třídy IV, 

zejména říčních úseků v rámci hlavní sítě 

TEN-T; 

22. vybízí členské státy, aby zvýšily 

úsilí zaměřené na modernizaci a dosažení 

splavnosti dalších infrastruktur 

vnitrozemských vodních cest třídy IV, 

zejména říčních úseků v rámci hlavní sítě 

TEN-T; zdůrazňuje, že nezbytnou 

podmínkou úplné splavnosti Labe, která 

je důležitá pro Východní/Východo-

středomořský koridor, je jeho podstatná 

modernizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vybízí členské státy, aby zvýšily 

úsilí zaměřené na obnovu a zachování 

splavnosti dalších infrastruktur 

vnitrozemských vodních cest třídy IV, 

zejména říčních úseků v rámci hlavní sítě 

TEN-T; 

22. vybízí členské státy, aby zvýšily 

úsilí zaměřené na zlepšení a zachování 

splavnosti dalších infrastruktur 

vnitrozemských vodních cest třídy IV, 

zejména říčních úseků v rámci hlavní sítě 

TEN-T; 

Or. cs 

Pozměňovací návrh  175 

Kosma Złotowski 
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Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. podtrhuje zvláštní význam 

mezinárodní vnitrozemské plavby na 

trasách E40 a E70 pro posilování 

integrace středoevropských a 

východoevropských zemí do soustavy 

evropských vnitrozemských dopravních 

cest; zdůrazňuje, že vybudování dobrých 

multimodálních spojení mezi těmito 

plavebními trasami a Baltsko-jadranským 

koridorem sítě TEN-T by bylo významným 

impulsem pro investiční potenciál 

východních regionů EU; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  176 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského moře a Černého 

moře v rámci koncepce „námořních 

dálnic“; zdůrazňuje, že je nutné rozšířit 

kapacity v odvětví energetiky a zajistit 

účinná železniční spojení se zázemím 

přístavů; 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského moře a Černého 

moře v rámci koncepce „námořních 

dálnic“; zdůrazňuje, že je nutné rozšířit 

kapacity udržitelných lodních paliv a 

zajistit účinná železniční spojení se 

zázemím přístavů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského moře a Černého 

moře v rámci koncepce „námořních 

dálnic“; zdůrazňuje, že je nutné rozšířit 

kapacity v odvětví energetiky a zajistit 

účinná železniční spojení se zázemím 

přístavů; 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského, Černého a 

Jaderského moře v rámci koncepce 

„námořních dálnic“; zdůrazňuje, že je 

nutné rozšířit kapacity v odvětví energetiky 

a zajistit účinná železniční spojení se 

zázemím přístavů; 

Or. hr 

Pozměňovací návrh  178 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Karoline Graswander-Hainz, 

Maria Grapini, István Ujhelyi, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského moře a Černého 

moře v rámci koncepce „námořních 

dálnic“; zdůrazňuje, že je nutné rozšířit 

kapacity v odvětví energetiky a zajistit 

účinná železniční spojení se zázemím 

přístavů; 

23. zdůrazňuje potenciál dalšího 

rozvoje atraktivní lodní dopravy směřující 

do přístavů Baltského, Jaderského a 

Černého moře v rámci koncepce 

„námořních dálnic“; zdůrazňuje, že je 

nutné rozšířit kapacity v odvětví energetiky 

a zajistit účinná železniční spojení se 

zázemím přístavů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že rozvoji přístavů v 

Baltském moři a Černém moři nesmí bránit 

jiné podmořské infrastruktury; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že pokračování 

24. zdůrazňuje, že rozvoji přístavů v 

Baltském moři a Černém moři nesmí bránit 

jiné podmořské infrastruktury; trvá na tom, 

že podmořské plynovody musí vždy 
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projektů, jako je Nord Stream, může 

ohrozit a zablokovat investice v regionu; 

trvá na tom, že podmořské plynovody musí 

vždy respektovat požadavky týkající se 

ponoru u vjezdů do přístavu; 

respektovat požadavky týkající se ponoru u 

vjezdů do přístavu; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  180 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že rozvoji přístavů v 

Baltském moři a Černém moři nesmí bránit 

jiné podmořské infrastruktury; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že pokračování 

projektů, jako je Nord Stream, může 

ohrozit a zablokovat investice v regionu; 

trvá na tom, že podmořské plynovody musí 

vždy respektovat požadavky týkající se 

ponoru u vjezdů do přístavu; 

24. zdůrazňuje, že udržitelnému 

rozvoji přístavů v Baltském moři a Černém 

moři nesmí bránit jiné podmořské 

infrastruktury; vyjadřuje znepokojení nad 

tím, že pokračování projektů, jako je Nord 

Stream, může ohrozit a zablokovat 

investice v regionu; trvá na tom, že 

podmořské plynovody musí vždy 

respektovat požadavky týkající se ponoru u 

vjezdů do přístavu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz, Maria Grapini, 

Inés Ayala Sender, István Ujhelyi, Miltiadis Kyrkos, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že rozvoji přístavů v 

Baltském moři a Černém moři nesmí bránit 

jiné podmořské infrastruktury; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že pokračování 

projektů, jako je Nord Stream, může 

ohrozit a zablokovat investice v regionu; 

trvá na tom, že podmořské plynovody musí 

24. zdůrazňuje, že rozvoji přístavů 

v Baltském, Jaderském a Černém moři 

nesmí bránit jiné podmořské infrastruktury; 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

pokračování projektů, jako je Nord Stream, 

může ohrozit a zablokovat investice v 

regionu; trvá na tom, že podmořské 
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vždy respektovat požadavky týkající se 

ponoru u vjezdů do přístavu; 

plynovody musí vždy respektovat 

požadavky týkající se ponoru u vjezdů do 

přístavu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. domnívá se, že námořní přístavy a 

letiště poslouží hospodářskému rozvoji 

střední a východní části EU nejlépe, 

budou-li fungovat jako uzly integrovaného 

multimodálního dopravního systému; 

25. domnívá se, že námořní přístavy a 

letiště poslouží hospodářskému rozvoji 

střední a východní části EU nejlépe, 

budou-li fungovat jako uzly integrovaného 

multimodálního dopravního systému; 

vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 

privatizací těchto infrastruktur, které tak 

pozbývají statutu veřejného statku; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  183 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. domnívá se, že námořní přístavy a 

letiště poslouží hospodářskému rozvoji 

střední a východní části EU nejlépe, 

budou-li fungovat jako uzly integrovaného 

multimodálního dopravního systému; 

25. domnívá se, že námořní přístavy a 

letiště poslouží hospodářskému rozvoji 

střední a východní části EU nejlépe, 

budou-li fungovat jako uzly integrovaného 

multimodálního dopravního systému 

propojeného s dobře fungující železniční 

infrastrukturou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  184 

Claudia Țapardel 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 – podbod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1) navrhuje rozvoj sítě regionálních 

letišť s cílem zajistit lepší dopravní spojení 

v rámci členských států i mezi nimi 

navzájem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. poukazuje na mimořádný 

potenciál malých a středně velkých letišť, 

pokud jde o zajištění dopravní dostupnosti 

ve střední a východních Evropě, zvláště 

pro obchodní cestující a pro turisty; 

opětovně připomíná, že v minulých letech 

bylo ve střední a východní Evropě 

vybudováno a modernizováno množství 

regionálních letišť, jejichž potenciál není 

dostatečně využíván, což je způsobeno tím, 

že tato letiště nejsou uspokojivým 

způsobem propojena s hlavními 

dopravními trasami; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí, aby tato letiště byla využívána 

efektivnějším způsobem a aby za tímto 

účelem byly vybudovány nové silniční a 

železniční komunikace; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  186 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 
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Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. zdůrazňuje, že přístavy v severním 

Jadranu musejí posílit svou spolupráci, 

která umožní na základě regionální 

koordinace společně podporovat dopravní 

toky v oblasti námořního obchodu 

v severním Jadranu a docílit plné 

integrace italských přístavů s přístavy ve 

Slovinsku (Koper) a v Chorvatsku 

(Rijeka); v tomto ohledu vyzývá Komisi, 

aby přístav Rijeka začlenila do Baltsko-

jadranského koridoru a umožnila tak plné 

dopravní spojení severomořských přístavů 

se střední Evropou a Baltským mořem; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  187 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 

26. uznává, že přístupná regionální a 

místní intermodální infrastruktura hraje 

při rozvoji regionů ve střední a východní 

části EU a při usnadňování přístupu pro 

potřeby obchodu, inkluzivní mobility, 

cestovního ruchu, bezbariérového přístupu 

pro osoby se zdravotním postižením či 

s omezenou schopností pohybu a 

orientace různé úlohy; zastává názor, že u 

všech nových zařízení je třeba řádně 

posoudit poptávku po dopravě a dopravní 

potenciál, jakož i dopad na životní 

prostředí, a že využívání finančních 

prostředků EU je třeba omezit výhradně na 

ekonomicky, environmentálně a sociálně 

životaschopné projekty; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  188 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby hospodářského růstu, 

obchodu, konkurenceschopnosti, 

inkluzivní mobility a cestovního ruchu 

různé úlohy; zastává názor, že u všech 

nových zařízení je třeba řádně posoudit 

poptávku po dopravě a dopravní potenciál 

a že využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné a udržitelné projekty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zdůrazňuje přínos regionálních letišť ke 

zvyšování atraktivity příslušných regionů 

a zdůrazňuje potřebu finanční podpory 

rozvoje stávajících kapacit; zastává názor, 

že u všech nových zařízení je třeba řádně 

posoudit poptávku po dopravě a dopravní 

potenciál a že využívání finančních 

prostředků EU je třeba omezit výhradně na 

ekonomicky životaschopné projekty; 
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Or. ro 

Pozměňovací návrh  190 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; považuje za nutné, 

aby mezi evropskými městy existovalo 

větší množství leteckých spojení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Isabella De Monte 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

přístupu pro potřeby obchodu, inkluzivní 

mobility a cestovního ruchu různé úlohy; 

zastává názor, že u všech nových zařízení 

je třeba řádně posoudit poptávku po 

dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 

26. uznává, že regionální a místní 

letiště hrají při rozvoji regionů ve střední a 

východní části EU a při usnadňování 

obchodu a inkluzivní mobility, nemluvě o 

jejich významu pro cestovní ruch, různé 

úlohy; zastává názor, že u všech nových 

zařízení je třeba řádně posoudit poptávku 

po dopravě a dopravní potenciál a že 

využívání finančních prostředků EU je 

třeba omezit výhradně na ekonomicky 

životaschopné projekty; 



 

AM\1096972CS.doc 93/96 PE584.103v01-00 

 CS 

Or. it 

Pozměňovací návrh  192 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. zdůrazňuje, že pro region střední a 

východní Evropy je ve srovnání se západní 

částí EU charakteristický nižší počet a 

horší kvalita leteckých spojení; tyto 

nedostatky v oblasti propojenosti zjistila 

nezávislá analýza, která byla provedena 

na žádost Evropské komise; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26b. připomíná, že Evropská komise ve 

své nedávno vypracované strategii pro 

evropské letectví poukázala na problém 

nedostatečné propojenosti; navržená 

řešení mají nicméně jen omezený 

potenciál, a vyzývá proto Evropskou 

komisi, aby leteckou propojenost v rámci 

EU, a zvláště pak v regionu střední a 

východní Evropy, sledovala a aby 

vypracovala další návrhy, jejichž cílem 

bude omezit nedostatky v přístupnosti 

leteckých dopravních služeb; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  194 

Davor Škrlec 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. domnívá se, že letecká spojení v 

této části EU je třeba dále rozvíjet; 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoliv 

jsou letištní infrastruktury v tomto 

regionu soustavně modernizovány, 

převážná většina nových leteckých tras 

míří pouze na západ; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. domnívá se, že letecká spojení v 

této části EU je třeba dále rozvíjet; 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoliv 

jsou letištní infrastruktury v tomto regionu 

soustavně modernizovány, převážná 

většina nových leteckých tras míří pouze 

na západ; 

27. domnívá se, že letecká spojení v 

této části EU je třeba dále rozvíjet; uznává, 

že propojenost zemí EU13 je 7,5krát nižší 

než zemí EU15; vyjadřuje znepokojení nad 

tím, že ačkoliv jsou letištní infrastruktury v 

tomto regionu soustavně modernizovány, 

převážná většina nových leteckých tras 

míří pouze na západ; vybízí Komisi, aby 

prověřila, zda příslušné právní předpisy 

odpovídají svému účelu, a aby v případě 

potřeby navrhla nové iniciativy s cílem 

zaručit dostatečnou propojenost mezi 

okrajovými oblastmi a centrem Evropy; 

 [1] Pracovní dokument útvarů Komise 

SWD(2015)261 doprovázející sdělení 

Komise nazvané „Strategie pro evropské 

letectví“. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  196 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. zastává názor, že význam 

regionálních letišť poroste, budou-li mít 

moderní infrastrukturu a stanou-li se 

součástí sítě dopravních spojení 

(především železničních), která budou 

odpovídat potřebám regionu a země, tak 

aby letiště bylo rychle dosažitelné 

z různých částí města či přilehlých oblastí; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  197 

Andor Deli 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. podtrhuje význam rozvoje 

stávajících i nových regionálních 

a místních letišť, jež přispívají 

k hospodářskému růstu méně rozvinutých 

a izolovaných regionů, mimo jiné 

v odvětví cestovního ruchu, protože 

zlepšují jejich přístupnost a propojenost a 

zvyšují tak přitažlivost těchto regionů pro 

investory a posilují jejich 

konkurenceschopnost, čímž napomáhají 

rychlejšímu socioekonomickému rozvoji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Maria Grapini, Hugues Bayet, José Blanco López, István Ujhelyi, Karoline 

Graswander-Hainz 
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Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 

otázkou letecké propojenosti členských 

států i v rámci jejich území a stanovila 

opatření, která zlepší kvalitu služeb 

poskytovaných spotřebitelům v oblasti 

letecké dopravy; 

Or. en 

 


