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Pozměňovací návrh 1
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že podle odhadů činily 
projektové náklady na činnosti prováděné v 
roce 2019 celkem 117,5 milionu EUR (z 
čehož 98,9 milionu EUR poskytli ostatní 
členové);

2. konstatuje, že během roku 2019 
podnik pokročil v plnění svých cílů a 
zajistil provádění programu Shift2Rail, 
díky čemuž byly splněny zásady účelnosti 
a efektivity řádného finančního řízení; 
konstatuje, že podle odhadů činily 
projektové náklady na činnosti prováděné 
v roce 2019 celkem 117,5 milionu EUR (z 
čehož 98,9 milionu EUR poskytli ostatní 
členové);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že v roce 2019 podnik 
poskytl 17 grantů na základě výzvy pro rok 
2019, která byla zahájena v lednu 2019, 
přičemž až 74,8 milionů EUR by měl 
podnik spolufinancovat (celková hodnota 
činí 148,6 milionů EUR);

5. konstatuje, že v roce 2019 podnik 
poskytl 17 grantů na základě výzvy pro rok 
2019, která byla zahájena v lednu 2019, 
přičemž až 74,8 milionů EUR by měl 
podnik spolufinancovat (celková hodnota 
činí 148,6 milionů EUR); s politováním 
konstatuje, že se výzvy pro rok 2019 
zúčastnilo pouze 90 MSP (v roce 2018 jich 
bylo 76, v roce 2017 pak 120) a 40 MSP 
(stejně jako v roce 2018) bylo vybráno k 
poskytnutí finančních prostředků (19,7 % 
ze všech účastníků vybraných pro 
financování, v roce 2018 to bylo 21,6 %);

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podporuje navrhované vytvoření 
evropského partnerství pro výzkum a 
inovace v oblasti železniční dopravy s 
cílem navázat na úspěch podniku; 
zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat 
možnosti financování programů a 
projektů v rámci programů EU, jako je 
Nástroj pro propojení Evropy, plán 
Digitální Evropa, Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Fond soudržnosti, a 
rozvíjet součinnost mezi novým 
partnerstvím a stávajícími mechanismy 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje úlohu podniku při 
plnění cílů Zelené dohody pro Evropu; 
vítá v tomto ohledu výzkumné a inovační 
úsilí podniku Shift2Rail o dosažení 
udržitelnějšího, digitálního, 
konkurenceschopnějšího, spolehlivějšího 
a přitažlivějšího železničního systému v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že nástupce Shift2Rail 
by měl do výzkumného programu 
zahrnout společnou práci s ostatními 
druhy dopravy s cílem připravit podmínky 
pro plynulou a integrovanou dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje odolnost železničního 
odvětví a jeho přínos k zachování 
dodavatelského řetězce během pandemie 
COVID-19; domnívá se však, že odvětví 
železniční dopravy nebude schopno 
konkurovat na dopravním trhu bez další 
automatizace a digitalizace; vyzývá 
nástupce Shift2Rail, aby tuto výzvu 
považoval za jednu ze svých priorit;

Or. en


