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Pozměňovací návrh 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. očekává, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí budou v 
souladu s logikou Zelené dohody, včetně 
zásady „nepůsobit škodu“, a budou 
konkrétně určeny na podporu dosažení 
cílů udržitelného rozvoje a v plném 
souladu s Pařížskou dohodou a cíli EU v 
oblasti klimatické neutrality; považuje za 
důležité zajistit, aby byla dostatečná část 
fondů soudržnosti vyčleněna a využívána 
odpovídajícím způsobem na regionální a 
místní úrovni v souladu s cílem boje proti 
změně klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s 
odvětvími s vysokými emisemi uhlíku;

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí a cílů 
klimatické neutrality musí být jádrem 
rozhodnutí o financování se zvláštním 
důrazem na spravedlivou transformaci pro 
regiony s odvětvími s vysokými emisemi 
uhlíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku; domnívá se, 
že nová politika soudržnosti poskytuje 
členským státům, regionům a obcím 
příležitost zaměřit projekty na 
energetickou soběstačnost, je-li to možné, 
s cílem zvýšit jejich energetickou odolnost 
a diverzifikovat zdroje energie v souladu 
se Zelenou dohodou a cílem Unie 
dosáhnout klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
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cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku; konstatuje, že 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
potřebám a výzvám spojeným se 
soudržností, jimž čelí okrajové, venkovské 
a nejvzdálenější regiony, jakož i ostrovy, 
řídce osídlené oblasti a další zeměpisně 
znevýhodněné oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku; tato opatření 
by mohla předpokládat využití zemního 
plynu jako zálohy pro obnovitelné zdroje 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

1. zdůrazňuje, že v rámci politiky 
soudržnosti musí být i nadále prováděny 
investice ve všech regionech na základě tří 
stávajících kategorií – méně rozvinuté 
regiony, přechodové regiony a rozvinutější 
regiony – a že strategie v oblasti životního 
prostředí musí být přizpůsobeny a 
začleněny do příslušných cílů v souladu se 
třemi výše uvedenými kategoriemi se 
zvláštním důrazem na zmírňující opatření 
pro regiony s odvětvími s vysokými 
emisemi uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být i nadále 
zaměřeny na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
rozvinutější regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

1. zdůrazňuje, že investice v rámci 
politiky soudržnosti musí být zaměřeny 
především na tři stávající kategorie – méně 
rozvinuté regiony, přechodové regiony a 
přeshraniční regiony – a že strategie v 
oblasti životního prostředí musí být 
přizpůsobeny a začleněny do příslušných 
cílů v souladu se třemi výše uvedenými 
kategoriemi se zvláštním důrazem na 
zmírňující opatření pro regiony s odvětvími 
s vysokými emisemi uhlíku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. trvá na tom, že regionální a místní 
orgány musí hrát klíčovou úlohu ve všech 
fázích: plánování, přípravě a provádění; 
důrazně podporuje „zásadu partnerství“ a 
zapojení nevládních organizací a dalších 
zúčastněných stran, jakož i regionálních a 
místních orgánů do konzultačního 
procesu; vybízí k tomu, aby bylo místním 
a regionálním orgánům umožněno přímé 
financování EU s cílem zvýšit účinnost, 
zajistit ucelenost a snížit administrativní 
zátěž; připomíná, že transparentnost a 
proaktivní komunikace o dostupných 
finančních prostředcích jsou rovněž 
důležitým požadavkem pro zajištění jejich 
nejúčinnějšího využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že v rámci 
politiky soudržnosti byly hlavními zdroji 
financování dopravních zásahů Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR) a 
Fond soudržnosti, přičemž na finanční 
období 2014–2020 bylo vyčleněno více než 
70 miliard EUR, a vzhledem k tomu, že 
řízení politiky soudržnosti je sdíleno mezi 
EU a členskými státy, díky čemuž je tento 
proces decentralizovanější;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že největší nerovnosti v 
příjmech jsou zjištěny v nejbohatších 
regionech, trvá na tom, aby se místům, v 
nichž se soustředí sociální obtíže, pokud 
jde o přístup k dopravě a veřejným 
službám, věnovala největší pozornost v 
oblasti politiky soudržnosti bez ohledu na 
úroveň příjmů v jejich regionu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba účinně 
využívat fondy soudržnosti v 
nejvzdálenějších regionech z důvodu 
jejich odlehlosti a územní rozptýlenosti; 
doporučuje přijetí a provádění politik 
zaměřených na zlepšení jejich 
nedostatečného propojení s kontinentální 
Evropou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že emise 
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skleníkových plynů z dopravy představují 
27 % celkových emisí EU a jsou jedinými 
emisemi, které stále rostou, a v tomto 
ohledu musí doprava přispívat k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že odvětví dopravy 
usnadňuje přístup na trhy, pracovní 
místa, zdravotní péči a vzdělávání všem 
hospodářským a sociálním skupinám s 
širokým zeměpisným pokrytím;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vzhledem k tomu, že dopravní 
projekty podporované z tzv. finančního 
přídělu na politiku soudržnosti, přesun 
prostředků z Fondu soudržnosti do 
Nástroje pro propojení Evropy v rámci 
příštího víceletého finančního rámce na 
období 2021–2027 budou podléhat 
zajištění odolnosti vůči změně klimatu a 
budou muset přispívat 60 % celkového 
finančního přídělu Nástroje pro propojení 
Evropy na cíle v oblasti klimatu;

Or. en



PE657.259v01-00 10/44 AM\1212638CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vzhledem k tomu, že začleňování 
problematiky životního prostředí do 
politiky soudržnosti se v průběhu času 
zintenzivnilo; vzhledem k tomu, že 
finanční prostředky na podporu vyššího 
podílu silničních projektů vedou k nižší 
výkonnosti v oblasti sledování klimatu, 
avšak silnice mají zásadní význam pro 
zlepšení propojení v regionech, které 
postrádají kvalitní silniční sítě; vzhledem 
k tomu, že v posledním finančním období 
2014–2020 přispělo 25 % celkového 
přídělu politiky soudržnosti souvisejícího s 
dopravou na opatření v oblasti klimatu 
navzdory velkému množství projektů, 
jejichž předmětem byly silnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje úlohu odvětví dopravy 
a cestovního ruchu při transformaci na 
ekologičtější a nízkouhlíkovou 
ekonomiku; vyzývá k výraznému 
začlenění těchto odvětví do regionálních 
strategií a plánů v oblasti klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje investiční potřeby 
regionů a obcí směrem k udržitelnější a 
inteligentní mobilitě; v tomto ohledu 
zdůrazňuje možnosti financování 
programů EU, jako jsou EFRR, Fond 
soudržnosti, LIFE, Horizont a Fond pro 
spravedlivou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. poukazuje na to, že přístup k 
začleňování hlediska životního prostředí 
je obvykle jasněji definován pro centrálně 
spravované fondy, zatímco u fondů se 
sdíleným řízením v rámci politiky 
soudržnosti je zahrnutí specifických 
environmentálních aspektů do výzev k 
předkládání návrhů, posuzování projektů, 
jejich výběru nebo monitorování, zejména 
u méně významných projektů, převážně 
ponecháno na uvážení řídících orgánů v 
každém členském státě; vyzývá proto 
členské státy, aby zajistily, že řídicí orgány 
budou prosazovat a podporovat 
začleňování environmentálních aspektů 
do projektů mimo programovací fázi, 
například vydáváním pokynů nebo 
organizováním osvětových činností pro 
žadatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
jednotný přístup k začleňování hlediska 
životního prostředí do investic do dopravy, 
což může být zaručeno sladěním 
programování s fází provádění projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1h. domnívá se, že v zájmu dalšího 
zajištění začleňování životního prostředí 
do dopravních projektů by financování v 
rámci politiky soudržnosti mělo posílit 
integraci mezi odvětvím dopravy a 
odvětvím energetiky a digitálním odvětvím 
s cílem využít a maximalizovat potenciální 
synergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 2. zdůrazňuje, že fondy politiky 
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musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

soudržnosti musí reagovat na společné cíle 
politiky EU a na potřeby cílových regionů, 
a proto musí investice přispívat k posílení 
výzkumu a inovací, růstu a 
konkurenceschopnosti, podpoře udržitelné 
mobility a konektivity, jakož i zlepšení 
blahobytu občanů a komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň; 
domnívá se, že evropské regiony jsou 
geograficky velmi rozmanité, a proto 
mohou potřebovat na míru uzpůsobená 
řešení pro zlepšení svých dopravních a 
infrastrukturních systémů, které musí být 
založeny na zelených a čistých řešeních, 
aby byly v budoucnu 
konkurenceschopnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
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blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň; 
fondy soudržnosti musí být využívány na 
projekty, které přinášejí regionům 
přidanou hodnotu z ekonomického, 
sociálního a environmentálního hlediska;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Andor Deli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň a tím 
zajistit územní, sociální a hospodářskou 
soudržnost mezi regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů se zvláštním cílem včas 
podpořit digitální a ekologickou 
transformaci a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň, 
neboť primárním posláním těchto fondů 
je soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a podpořit 
socioekonomický růst a tvorbu pracovních 
míst a musí rovněž přispívat k blahobytu 
občanů a komunit, které v nich žijí, a 
zlepšovat jejich životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových regionů a musí rovněž přispívat k 
blahobytu občanů a komunit, které v nich 
žijí, a zlepšovat jejich životní úroveň;

2. zdůrazňuje, že fondy soudržnosti 
musí reagovat především na potřeby 
cílových a nejchudších regionů a musí 
rovněž přispívat k blahobytu občanů a 
komunit, které v nich žijí, zlepšovat jejich 
životní úroveň a stimulovat místní 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává význam fondů soudržnosti 
při plnění zásad politiky soudržnosti a 
jako nástroj poskytovaný k podpoře 
nejméně obydlených, nejvzdálenějších a 
hornatých regionů; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti by se měla zaměřit 
zejména na regiony s nedostatečně 
rozvinutými a nedostatečně 
zainvestovanými různými druhy 
infrastruktury, se zvláštním důrazem na 
plynárenskou infrastrukturu, která 
umožní hladkou energetickou 
transformaci regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. politika soudržnosti musí zůstat 
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jedním z hlavních nástrojů evropské 
činnosti v období po roce 2020, zejména s 
ohledem na nejvzdálenější regiony, které 
se snaží zmenšit přetrvávající regionální 
rozdíly; evropské investice v těchto 
regionech nepředstavují pouze politiku, 
jejímž cílem je dohonit ostatní regiony 
nebo kompenzovat nevýhody, ale přinášejí 
také výhody pro celou Evropskou unii;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje úlohu politiky 
soudržnosti při podpoře hlavních výzev 
pro odvětví dopravy v EU, včetně dobře 
fungujícího jednotného evropského 
dopravního prostoru, propojení Evropy s 
moderními, multimodálními a bezpečnými 
sítěmi dopravní infrastruktury a přechodu 
k nízkoemisní mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že infrastruktura 
vybudovaná v rámci politiky soudržnosti 
by měla podporovat dokončení 
chybějících malých přeshraničních 
železničních spojení a další rozvětvení 
cyklistické sítě EuroVelo, a tím přispět k 
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evropské integraci a dynamizaci 
venkovských a příhraničních regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. je přesvědčen, že s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19 zejména na 
nejvíce postižená odvětví, jako je doprava 
a cestovní ruch, by politika soudržnosti 
měla podporovat financování udržitelného 
oživení těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků by neměla vycházet pouze z 
výše HDP na obyvatele nebo z nízké 
úrovně vzdělání, případně i z 
nezaměstnanosti, což jsou bezpochyby 
důležitá kritéria, zejména s ohledem na 
hospodářské a sociální dopady v oblasti 
zaměstnanosti v souvislosti s pandemií 
COVID-19; měla by však brát v úvahu 
také územní uspořádání, zejména otázky 
spojené s riziky povodní a 
meteorologických jevů, které opakovaně 
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způsobují vážné lidské a materiální škody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele, se zvláštním 
důrazem na oblasti s nízkou úrovní 
příjmů a vzdělání, a že nová kritéria by 
měla být omezena na opatření v oblasti 
změny klimatu a přechodu, boje proti 
nezaměstnanosti prostřednictvím 
vytváření ekologických pracovních míst, 
zejména s ohledem na hospodářské, 
sociální a zaměstnanecké dopady pandemie 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla zohlednit zejména nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že regiony by měly mít možnost začlenit 
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zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně do všech 
politik souvisejících s dopravou a 
infrastrukturou, což by mohlo mít dopad 
mimo jiné na politiku v oblasti lesnictví, 
námořní politiku a další socioekonomické 
a environmentální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP a příjmu na obyvatele a z 
ukazatelů chudoby a že nová kritéria by 
měla zohledňovat opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 



AM\1212638CS.docx 21/44 PE657.259v01-00

CS

hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že ze sociálního hlediska má zásadní 
význam cenová dostupnost, spolehlivost a 
dostupnost dopravy pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by měla být omezena na nízkou 
úroveň vzdělání, opatření v oblasti změny 
klimatu a přechodu, se zvláštním důrazem 
na nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

3. připomíná, že metoda přidělování 
prostředků musí být i nadále z velké části 
vycházet z HDP na obyvatele a že nová 
kritéria by se měla týkat nízké úrovně 
vzdělání, opatření v oblasti změny klimatu 
a přechodu, se zvláštním důrazem na 
nezaměstnanost, zejména s ohledem na 
hospodářské, sociální a zaměstnanecké 
dopady pandemie COVID-19;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že renaturalizační 
politiky a politiky, jejichž cílem je zlepšení 
zdravého prostředí, jsou jednoznačně 
vzájemně propojeny; domnívá se, že každý 
městský prostor, který tvoří městskou 
zelenou infrastrukturu, má své vlastní 
atributy a kvality v závislosti na aspektech, 
jako je jeho zeměpisná poloha, morfologie 
nebo pomyslná povaha, a všechny 
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poskytují městu základní ekologické 
služby a hodnoty, jako jsou sociální 
hodnoty, které mají přímý dopad na náš 
blahobyt, zdraví, kulturu a možnost 
navázání sociálních vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že přidělování 
finančních prostředků by mělo být 
spojeno se silnou ekologickou 
podmíněností, zejména s vyloučením 
přímé nebo nepřímé podpory fosilních 
paliv a s podporou likvidace těchto a 
jiných zdrojů skleníkových plynů 
směřující k elektrifikaci založené na 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury, zejména infrastruktury v 
oblasti cestovního ruchu a dopravy, vůči 
změně klimatu pomůže zvýšit její odolnost 
vůči dopadům změny klimatu a snížit 
emise skleníkových plynů během celé 
životnosti infrastruktury; konstatuje, že 
dopravní infrastruktura může pozitivně 
ovlivnit přeshraniční interakce i regionální, 
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může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

městský a místní rozvoj; připomíná, že 
cílem je určit oblasti, v nichž může 
zlepšení infrastruktury přinést největší 
výhody, zejména digitální infrastruktury a 
připojení ve venkovských oblastech na 
podporu cestovního ruchu, přístupu k 
zaměstnání, práce z domova a lepší 
multimodality v oblastech vzdálených od 
hromadné dopravy ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody; domnívá se, že regiony by 
měly mít všechny prostředky nezbytné ke 
sdílení osvědčených postupů, následných 
opatření a zkušeností s tématy dopravy a 
infrastruktury, neboť inovace v některém 
evropském regionu by mohla být pro jeho 
partnerské regiony pozitivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
zdůrazňuje, že by měly být 
upřednostňovány infrastruktury 
podporující přechod k ekologičtějším 
druhům dopravy, jako je železnice, a 
představují tudíž velkou část investic; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj, 
zejména v případě nejvzdálenějších a 
ostrovních regionů; připomíná, že cílem je 
určit oblasti, v nichž může zlepšení 
infrastruktury přinést největší 
environmentální, ekonomické a sociální 
výhody;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj se 
zvláštní pozorností věnovanou okrajovým, 
venkovským, ostrovním a nejvzdálenějším 
regionům; připomíná, že cílem je určit 
oblasti, v nichž může zlepšení 
infrastruktury přinést největší výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zabezpečení území 
musí být prioritou a zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší společenské, ekonomické a 
ekologické výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu, pomoci snížit špatnou kvalitu 
ovzduší a emise skleníkových plynů během 
celé životnosti infrastruktury; konstatuje, 
že dopravní infrastruktura může pozitivně 
ovlivnit přeshraniční interakce i regionální, 
městský a místní rozvoj; připomíná, že 
cílem je určit oblasti, v nichž může 
zlepšení infrastruktury přinést největší 
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výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i 
regionální, městský a místní rozvoj; 
připomíná, že cílem je určit oblasti, v nichž 
může zlepšení infrastruktury přinést 
největší výhody;

4. zdůrazňuje, že zajištění odolnosti 
infrastruktury vůči změně klimatu pomůže 
zvýšit její odolnost vůči dopadům změny 
klimatu a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; 
konstatuje, že udržitelná dopravní 
infrastruktura může pozitivně ovlivnit 
přeshraniční interakce i regionální, městský 
a místní rozvoj; připomíná, že cílem je 
určit oblasti, v nichž může zlepšení 
infrastruktury přinést největší výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že politika 
transevropské dopravní sítě (TEN-T) 
zajišťuje socioekonomickou a územní 
soudržnost, jakož i dostupnost v celé EU a 
jejích regionech, včetně odlehlých, 
nejvzdálenějších, ostrovních, okrajových, 
hornatých a řídce osídlených oblastí, čímž 
podporuje hospodářský růst a tvorbu 
pracovních míst; zdůrazňuje, že úplné 
dokončení sítě TEN-T má zásadní význam 
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pro podporu nárůstu udržitelnějších 
druhů dopravy, tj. železnice a 
vnitrozemských vodních cest, a zvýšení 
zavádění alternativních paliv a 
infrastruktury pro dobíjení a doplňování 
paliva; konstatuje, že plné provedení 
TEN-T má zásadní význam pro urychlení 
přechodu k udržitelné a inteligentní 
mobilitě v souladu s cíli Zelené dohody 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje politiku soudržnosti za 
nejlepšího spojence při provádění 
regionálních strategií v oblasti životního 
prostředí, jejichž cílem je skutečný posun 
mobility směrem k udržitelnější mobilitě v 
našich městech a regionech; domnívá se, 
že mají-li být tyto strategie plně způsobilé 
a mají-li mít prioritní přístup k 
souvisejícím fondům EU v oblasti městské 
i meziměstské mobility, měly by 
podporovat zejména železniční a 
cyklistickou infrastrukturu, včetně řešení 
umožňujících multimodalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4a. připomíná hluboké nerovnosti 
mezi regiony, pokud jde o dostupnost 
dopravy, zejména železnice; požaduje 
proto strategii pro dopravní otevření 
izolovaných nebo opuštěných oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje však, že zlepšené 
dopravní systémy jsou rovněž spojeny s 
nepříznivými externalitami, jako jsou 
dopravní nehody, emise, změna klimatu a 
další environmentální a sociální dopady, 
které mohou být značné;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. opakuje, že revize politiky TEN-T 
by měla věnovat zvláštní pozornost 
usnadnění přeshraničních propojení a 
chybějících spojení, což podpoří sociálně-
ekonomickou a územní soudržnost v celé 
EU; zdůrazňuje, že revize politiky TEN-T 
by měla rovněž řešit odstranění úzkých 
míst, zejména v městských uzlech, a posílit 
multimodalitu a infrastrukturu poslední 
míle, což výrazně sníží dopravní zácpy a 
zlepší účinnost a udržitelnost dopravních 
tras;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá zvláštní zprávu Evropského 
účetního dvora č. 06/2020 o udržitelné 
městské mobilitě v EU1a; bere na vědomí 
její závěry, že města EU dostatečně 
nesměřují k udržitelnějším druhům 
dopravy šetrnějším k životnímu prostředí a 
že finanční prostředky EU určené na 
udržitelnou mobilitu nejsou dosud účinně 
využívány k plnění svých cílů;
_________________
1a Zvláštní zpráva EÚD č. 06/2020 
nazvaná Udržitelná městská mobilita v 
EU: bez odhodlání členských států není 
možné podstatné zlepšení 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. žádá Komisi a členské státy, aby ve 
větší míře využívaly úlohu politiky 
soudržnosti při podpoře úsilí o prevenci 
rizik s cílem přizpůsobit se současným i 
budoucím dopadům změny klimatu 
prostřednictvím ekosystémových přístupů, 
budováním nové infrastruktury nebo 
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modernizací stávající infrastruktury a 
rozvojem odolnosti vůči katastrofám na 
regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že vzhledem k 
přímému vztahu mezi politikou TEN-T a 
sociálně-ekonomickou a územní 
soudržností, jakož i s transformací na 
klimatickou neutralitu, je třeba zapojit 
organizace občanské společnosti a 
zúčastněné strany a konzultovat s nimi s 
ohledem na účinnější, udržitelnější a 
řádné provádění projektů dopravní 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury a řešení 
udržitelné a inteligentní mobility, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá jak v 
městském, tak ve venkovském prostředí, 
aby se snížil dopad na klima a zajistila 
regionální přístupnost;
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izolace.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace.

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá, 
avšak nikoli omezená na městské 
prostředí, kde žije přibližně 70 % obyvatel 
EU; zdůrazňuje, že ve větších i menších 
městech přinášejí prvky ekologické 
infrastruktury, například zelené stěny a 
střechy, městské zalesněné plochy, louky, 
zahrady a zahrádkářské kolonie, zdravotní 
výhody, jako je čisté ovzduší, lepší kvalita 
vody a zvuková izolace; zdůrazňuje, že 
investice do zelené infrastruktury pro 
venkovské oblasti jsou stejně důležité a 
neměly by být přehlíženy, zejména v 
souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší v 
některých oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
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% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace.

% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace. Ekologická infrastruktura vytváří 
také příležitosti pro propojení městských a 
venkovských oblastí a poskytuje přitažlivá 
místa pro život a práci. Změna využití 
pozemků ve městech pro ekologickou 
infrastrukturu může být nákladově 
efektivním a ekonomicky životaschopným 
způsobem, jak z nich udělat udržitelnější a 
odolnější místa šetrnější k životnímu 
prostředí a zdravější;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace.

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace; domnívá se, že řešení ekologické 
infrastruktury by měla být prováděna také 
prostřednictvím inovativních technologií a 
politik v mimoměstském prostředí, aby 
nikdo nebyl opomenut, aby nedocházelo k 
roztříštěnosti ekosystémů a aby se sladily 
různé oblasti regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace.

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 
izolace; zdůrazňuje význam přiměřených 
investic do cyklistické infrastruktury a 
další aktivní městské mobility, jakož i do 
dostupné ekologické hromadné dopravy s 
cílem posílit veřejné zdraví a omezit 
dopravní přetížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; zdůrazňuje, že ve městech 
přinášejí prvky ekologické infrastruktury, 
například zelené stěny a střechy, městské 
zalesněné plochy, zahrady a zahrádkářské 
kolonie, zdravotní výhody, jako je čisté 
ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková 

5. požaduje, aby byla realizována 
řešení ekologické infrastruktury, a 
konstatuje, že jsou obzvláště důležitá v 
městském prostředí, kde žije přibližně 70 
% obyvatel EU; vítá v tomto ohledu 
rostoucí ambice mnoha měst výrazně 
snížit automobilovou dopravu 
prostřednictvím úpravy dopravních 
předpisů a projektování silnic ve prospěch 
chodců a cyklistů; zdůrazňuje, že ve 
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izolace. městech přinášejí prvky ekologické 
infrastruktury, například zelené stěny a 
střechy, městské zalesněné plochy, zahrady 
a zahrádkářské kolonie, zdravotní výhody, 
jako je čisté ovzduší, lepší kvalita vody a 
zvuková izolace.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam Fondu pro 
spravedlivou transformaci pro zajištění 
spravedlivého, inkluzivního a sociálně 
přijatelného přechodu na klimatickou 
neutralitu, kde nikdo nezůstane opomenut 
a kde je zabráněno energetické chudobě; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
pracovníků a uchazečů o zaměstnání v 
odvětví dopravy se zvláštní pozorností 
věnovanou rozmanitosti a rovnosti žen a 
mužů; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných investic do malých a 
středních podniků, do inteligentní a 
udržitelné mobility a do dopravní 
infrastruktury šetrné k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že venkovské a středně 
osídlené oblasti tvoří 88 % území EU, jsou 
domovem 55 % jejího obyvatelstva, 
vytvářejí 43 % její hrubé přidané hodnoty 
a nachází se na nich 56 % jejích 
pracovních míst: zdůrazňuje, že rozvoj 
venkova je proto klíčem k územní a 
sociálně-ekonomické soudržnosti; žádá 
Komisi, aby předložila agendu pro rozvoj 
venkova s uceleným přístupem s cílem 
posílit venkovské komunity, aby se mimo 
jiné zabývala přechodem na klimatickou 
neutralitu, včetně přechodu k 
udržitelnějším a inteligentnějším druhům 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala míru renovace a systémy 
zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
bydlení v evropských městech s cílem 
zlepšit jejich účinnost, a to s přihlédnutím 
k tomu, že třetina až polovina energie ve 
městech je vynaložena na vytápění. 
Vzhledem k objemu starých obytných a 
jiných budov ve městech se musí míra 
renovace zvýšit trojnásobně až 
pětinásobně oproti současné úrovni, aby 
se přiblížil scénáři 1,5 stupně podle 
Pařížské dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
by měla hrát silnější úlohu při podpoře 
opatření k předcházení rizikům 
zaměřených na přizpůsobení se 
současným a budoucím dopadům změny 
klimatu, mimo jiné s ohledem na 
ekosystémové přístupy a řešení založená 
na přírodě pro rozvoj nových 
infrastruktur; domnívá se, že politika 
soudržnosti by rovněž měla dovybavit 
stávající infrastruktury, aby bylo možné 
přijmout opatření v oblasti změny klimatu 
na regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná hluboké změny 
probíhající v odvětví cestovního ruchu, 
které se urychlily s dopady pandemie 
COVID-19: změna poptávky spíše po 
místní, ekologičtější nabídce a směrem k 
menším infrastrukturám poskytujícím 
služby. Zdůrazňuje, že z tohoto hlediska 
představuje venkovský cestovní ruch 
skutečnou páku pro zhodnocení 
zanedbávaných regionů za předpokladu, 
že budou investovány prostředky do jejich 
dopravního otevření.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam nových 
zelených technologií pro udržitelnou, 
inteligentní a automatizovanou mobilitu a 
logistiku ve všech druzích dopravy, včetně 
prodeje přepravních dokladů a 
bezproblémových technologických služeb 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby byl na cestovní 
ruch vyčleněn zvláštní rozpočet, který by 
malým a středním podnikům poskytl 
pevnější oporu a zajistil lepší příležitosti v 
tomto odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že v řídce osídlených 
oblastech, které obvykle trpí nedostatkem 
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kvalitní dopravní infrastruktury a služeb, 
se občané spoléhají na svá soukromá 
vozidla; připomíná, že četnost služeb 
veřejné hromadné dopravy by měla být 
zvýšena, aby se zlepšila spojení a 
dostupnost těchto řídce osídlených oblastí; 
vyzývá Komisi, aby tyto zvláštnosti 
zohlednila v různých legislativních 
iniciativách v oblasti dopravy týkajících se 
inteligentní a udržitelné mobility; vyzývá 
členské státy, aby tyto potřeby a výzvy 
zahrnuly do svých vnitrostátních plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě vyzývá Komisi, členské 
státy a případně regiony a místní orgány, 
aby využívaly politiku soudržnosti k 
přípravě projektů v oblasti dopravy a 
infrastruktury, které sladí lidskou potřebu 
mobility s maximálním respektem k 
ochraně přírody a jejích ekosystémů; 
domnívá se, že Komise, členské státy a 
případně regiony a místní orgány by měly 
vždy nalézt nejlepší rovnováhu mezi 
potřebou zlepšit a rozšířit infrastrukturu a 
chránit přírodu a ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vybízí k trvalému přechodu od 
silniční dopravy k železniční a 
vnitrozemské lodní dopravě, jak je 
stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu; 
vyzývá k tomu, aby finanční prostředky z 
fondů soudržnosti byly přednostně 
přidělovány na opatření na podporu 
multimodálních a digitálních řešení a 
opatření, která budují, modernizují a 
dokončují propojení infrastruktury 
železniční dopravy a vnitrozemských 
vodních cest s přístavy a dalšími 
multimodálními uzly s cílem usnadnit 
přechod k jiným druhům dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. podporuje využívání fondů 
soudržnosti v udržitelné městské mobilitě, 
například prostřednictvím stávajících 
plánů udržitelné městské mobility, a 
domnívá se, že objem těchto finančních 
prostředků by měl být rozšířen, aby z něj 
mohlo těžit více městských oblastí; vybízí 
k dalšímu rozvoji účinných řešení pro 
udržitelnou mobilitu i ve venkovských a 
řidčeji osídlených oblastech v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Návrh stanoviska
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Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vítá jednotný soubor pravidel, 
který nyní pokrývá 7 fondů EU 
zapojených do partnerství s členskými 
státy (dále jen „sdílené řízení“). Vítá 
rovněž návrh Komise týkající se 
mírnějších kontrol u programů s dobrými 
výsledky, se zvýšenou závislostí na 
vnitrostátních systémech a s rozšířením 
zásady „jednotného auditu“, aby se 
zabránilo zdvojování kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje úlohu místních a 
regionálních orgánů při zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně prostřednictvím komplexních 
regionálních integračních strategií s cílem 
zaručit udržitelný rozvoj, aniž by byl 
kdokoli opomíjen;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že v souladu s 
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ambicemi Zelené dohody pro Evropu hrají 
klíčovou úlohu při dekarbonizaci odvětví 
dopravy inovace a digitalizace; 
zdůrazňuje proto, že je třeba posílit 
finanční podporu výzkumu a inovací v 
oblasti mobility s nízkými a nulovými 
emisemi z fondů soudržnosti, zejména 
pokud jde o vyspělé technologie a 
inteligentní mobilitu ve všech druzích 
dopravy, včetně alternativních paliv, jako 
jsou baterie a vodík, a projektů v oblasti 
udržitelné infrastruktury; vyzývá k 
vyloučení investic do fosilních paliv z 
financování v rámci politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná, že je důležité 
podporovat odvětví cestovního ruchu, 
zejména prostřednictvím investic, které 
přispívají k oživení, dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
tohoto odvětví a jeho hodnotových 
řetězců, a to podporou operací na podporu 
udržitelného, přístupného, inovativního a 
digitálního cestovního ruchu, včetně 
ekoturistiky, agroturistiky, námořního 
cestovního ruchu, kulturního cestovního 
ruchu, cykloturistiky a železničního 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler
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Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vítá nový rámec pro projekty, který 
zavádí každoroční přezkum výkonnosti v 
podobě politického dialogu mezi 
programovými orgány a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. domnívá se, že účinná a cenově 
dostupná veřejná doprava má zásadní 
význam pro dosažení udržitelné městské a 
venkovské mobility; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí zvýšit podporu sítí a vozového 
parku veřejné dopravy na místní a 
regionální úrovni a v přeshraničních 
oblastech jako účinného nástroje pro 
přechod na mobilitu s nízkými emisemi, 
zejména v centrech měst, a konektivitu ve 
venkovských oblastech s cílem podpořit 
územní soudržnost; vybízí k finanční 
podpoře komplexní infrastruktury pro 
cyklistiku a pěší infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že je důležité, že 
nejvzdálenější regiony budou i nadále 
využívat zvláštní podporu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. domnívá se, že osobní železniční 
doprava by měla být skutečnou 
alternativou k prostředkům individuální 
dopravy a k letům na krátké a střední 
vzdálenosti; vybízí proto k opatřením a 
finanční podpoře k opětovnému 
zprovoznění místních, regionálních a 
meziregionálních železničních tratí, ke 
zlepšení přeshraniční spolupráce mezi 
místními, regionálními a vnitrostátními 
orgány, k opětovnému zavedení evropské 
sítě nočních vlaků, rozvoji jednotného a 
transparentního systému rezervace 
jízdenek a podpoře udržitelného 
cestovního ruchu; vybízí k tomu, aby 
železniční doprava byla levnější, účinnější 
a přitažlivější a přispívala ke snižování 
nehod a emisí CO2;
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