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Pozměňovací návrh 1
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že unijní 
dopravní odvětví má zásadní význam pro 
hospodářský, sociální a environmentální 
rozvoj a udržitelnost Unie i pro zajištění 
územní dostupnosti a propojenosti všech 
jejích regionů, přičemž je třeba věnovat 
zvláštní pozornost okrajovým, 
venkovským, ostrovním a nejvzdálenějším 
regionům i dalším znevýhodněným 
zeměpisným oblastem;

A. vzhledem k tomu, že unijní 
dopravní odvětví má zásadní význam pro 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost 
Unie i pro zajištění územní dostupnosti a 
propojenosti všech jejích regionů, přičemž 
je třeba věnovat zvláštní pozornost 
okrajovým, venkovským, ostrovním a 
nejvzdálenějším regionům i dalším 
znevýhodněným zeměpisným oblastem; 
vzhledem k tomu, že zároveň má dopad na 
životní prostředí a klima a že se zvyšuje 
povědomí o významu jeho udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že unijní 
dopravní odvětví má zásadní význam pro 
hospodářský, sociální a environmentální 
rozvoj a udržitelnost Unie i pro zajištění 
územní dostupnosti a propojenosti všech 
jejích regionů, přičemž je třeba věnovat 
zvláštní pozornost okrajovým, 
venkovským, ostrovním a nejvzdálenějším 
regionům i dalším znevýhodněným 
zeměpisným oblastem;

A. vzhledem k tomu, že unijní 
dopravní odvětví má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost, hospodářský, 
sociální a environmentální rozvoj a 
udržitelnost Unie i pro zajištění územní 
dostupnosti a propojenosti všech jejích 
regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost okrajovým, venkovským, 
ostrovním a nejvzdálenějším regionům i 
dalším znevýhodněným zeměpisným 
oblastem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob a zboží v Evropské unii a na jejím 
jednotném trhu je základní svobodou; 
vzhledem k tomu, že cestování a práce v 
EU vedly k větší soudržnosti, větší 
konkurenceschopnosti Evropy v rámci 
globálních dodavatelských řetězců zboží a 
průmyslové výroby a k posílení evropské 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že doprava bude 
klíčová pro dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050; vzhledem k tomu, že k 
pokroku směrem k digitální a ekologické 
transformaci v tomto odvětví a k urychlení 
přechodu na udržitelnou a inteligentní 
mobilitu v souladu s cíli Zelené dohody 
jsou zapotřebí dostatečné investice;

B. vzhledem k tomu, že doprava bude 
klíčová pro dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050, včetně splnění všech 
průběžných cílů v oblasti snižování emisí 
stanovených v evropském právním rámci 
pro klima, počínaje 60 % v roce 2030; 
vzhledem k tomu, že k pokroku směrem k 
digitální a ekologické transformaci v tomto 
odvětví a k urychlení přechodu na 
udržitelnou a inteligentní mobilitu v 
souladu s cíli Zelené dohody jsou zapotřebí 
dostatečné cílené investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že doprava bude 
klíčová pro dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050; vzhledem k tomu, že k 
pokroku směrem k digitální a ekologické 
transformaci v tomto odvětví a k urychlení 
přechodu na udržitelnou a inteligentní 
mobilitu v souladu s cíli Zelené dohody 
jsou zapotřebí dostatečné investice;

B. vzhledem k tomu, že doprava bude 
klíčová pro dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050; vzhledem k tomu, že k 
pokroku směrem k digitální a ekologické 
transformaci v tomto odvětví a k urychlení 
přechodu na udržitelnou a inteligentní 
mobilitu v souladu s cíli Zelené dohody a 
Pařížské dohody jsou zapotřebí dostatečné 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
tvoří zásadní odvětví hospodářství EU, 
přičemž se jedná o čtvrté největší vývozní 
průmyslové odvětví Unie, a že hraje 
důležitou úlohu v zájmu unijního 
hospodářství, konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a podpory společenského 
blahobytu;

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
tvoří zásadní odvětví hospodářství EU, 
přičemž se jedná o čtvrté největší vývozní 
průmyslové odvětví Unie, a že hraje 
důležitou úlohu v zájmu unijního 
hospodářství, konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a podpory společenského 
blahobytu; vzhledem k tomu, že 
nebudeme-li se tímto odvětvím náležitě 
zabývat, může být také důležitým zdrojem 
emisí a zhoršování životního prostředí; 
vzhledem k tomu, že je stále do značné 
míry založeno na sezónním a bohužel 
nejistém trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU musí 
rovněž zajistit co nejvyšší úroveň a 
výkonnost digitální infrastruktury, 
zejména prostřednictvím sítě 5G, která 
nabízí širokou škálu služeb a pomáhá 
dosáhnout vyšších úrovní automatizace 
napříč různými aplikacemi v oblasti 
mobility; vzhledem k tomu, že aby se 
digitální transformace odvětví dopravy 
stala skutečností, musí EU zajistit, aby 
byly zavedeny klíčové digitální podpůrné 
faktory, včetně elektronických komponent 
pro mobilitu, síťové infrastruktury, zdrojů 
pro zpracování dat na okraji sítě, datových 
technologií a správy, jakož i umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
se ukázalo, že doprava má zásadní význam 
pro zajištění nepřetržitého toku zboží po 
celé EU během krize a že bude velmi 
důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
oživení odvětví dopravy a cestovního 
ruchu jsou klíčové faktory pro řádné 
fungování vnitřního trhu EU i pro 
konektivitu, konkurenceschopnost a 
tvorbu pracovních míst v EU; vzhledem k 
tomu, že se ukázalo, že doprava má zásadní 
význam pro zajištění nepřetržitého toku 
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zboží po celé EU během krize a že bude 
velmi důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
se ukázalo, že doprava má zásadní význam 
pro zajištění nepřetržitého toku zboží po 
celé EU během krize a že bude velmi 
důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
omezení svobody pohybu zavedená v roce 
2020 měla negativní dopad na fungování 
vnitřního trhu; vzhledem k tomu, že se 
ukázalo, že doprava má zásadní význam 
pro zajištění nepřetržitého toku zboží po 
celé EU během krize a že bude velmi 
důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
se ukázalo, že doprava má zásadní význam 
pro zajištění nepřetržitého toku zboží po 
celé EU během krize a že bude velmi 

D. vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy a cestovního ruchu a pracovní 
místa, která tato odvětví vytváří, patří k 
odvětvím nejcitelněji zasaženým nedávnou 
koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že 
se ukázalo, že doprava má zásadní význam 
pro zajištění nepřetržitého toku zboží po 
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důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

celé EU během krize a že bude velmi 
důležitá pro distribuci vakcíny proti 
onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že cíl EU v 
rámci vize nula stanoví cíl snížit počet 
úmrtí na silnicích o 50 % do roku 2030 a 
dosáhnout nulových úmrtí do roku 2050; 
vzhledem k tomu, že investice do 
bezpečnosti silničního provozu jsou 
jedním z klíčových prvků strategického 
akčního plánu EU pro bezpečnost 
silničního provozu; vzhledem k tomu, že 
přetrvávající vysoký počet úmrtí na 
silnicích svědčí o tom, že je třeba vynaložit 
více investic s cílem zaručit bezpečnost 
silničního provozu a bezpečnost 
účastníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že rok 2022 je 
Evropským rokem zelenějších měst; 
vzhledem k tomu, že zajištění udržitelné a 
aktivní městské mobility je jednou z 
klíčových součástí této iniciativy, neboť 
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omezuje dopravní zácpy, zlepšuje kvalitu 
ovzduší a osvobozuje veřejný prostor od 
ploch zabraných vozidly, které lze 
ozelenit; vzhledem k tomu, že rok 2021 je 
Evropským rokem železnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Dorien Rookmaker

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že 
transparentnost je nesmírně důležitá pro 
zachování důvěry občanů EU v orgány 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. konstatuje, že emise z odvětví 
dopravy v EU v roce 2019 i nadále rostly, 
a odhady vycházející ze stávajících 
politických opatření v členských státech 
EU, která byla zavedena v roce 2019, 
naznačují, že se emise z dopravy do roku 
2030 zvýší o 32 % ve srovnání s úrovněmi 
v roce 19901a;
_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-7/assessment
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
João Ferreira, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility;

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility; 
zdůrazňuje, že existence environmentálně, 
ekonomicky a sociálně udržitelných 
společností je možná pouze v rámci politik 
v oblasti mobility a dopravy, které zlepšují 
systémy veřejné dopravy, zejména na 
místní a regionální úrovni; zdůrazňuje, že 
tato strategie by měla přispět ke zlepšení 
přitažlivosti, účinnosti a kapacity systémů 
veřejné dopravy, a to i prostřednictvím 
inovativních systémů prodeje jízdenek 
(zajišťujících jejich zjednodušení a 
multimodalitu) a podpory bezplatné 
veřejné dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility;

1. je přesvědčen, že nedávná krize 
COVID-19 musí být využita jako 
příležitost zásadně změnit potřeby EU v 
oblasti financování dopravy s cílem zajistit 
spravedlivý přechod na klimatickou 
neutralitu do roku 2050 a dosáhnout všech 
průběžných cílů v oblasti snižování emisí 
stanovených v evropském právním rámci 
pro klima, počínaje 60 % v roce 2030; 
požaduje proto dostatečné financování 
stěžejních projektů, cílů a iniciativ v rámci 
strategie pro udržitelnou a inteligentní 
mobilitu a v souladu s regulačními 
požadavky Zelené dohody, a zejména 
odpovídající prostředky pro navýšení 
finanční podpory pro opatření v oblasti 
inteligentní a udržitelné mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility;

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility, 
včetně většího zavedení a využívání 
alternativních paliv, jakož i projektů 
udržitelné infrastruktury; vítá zavedení 
nových vlastních zdrojů založených na 
systému ETS od roku 2023;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility;

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 
v oblasti inteligentní a udržitelné mobility; 
žádá, aby všechny příslušné zúčastněné 
strany byly před podáním žádostí o 
financování EU ze strany vnitrostátních, 
regionálních a/nebo místních orgánů úzce 
zapojeny do postupu konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje posílení opatření 
potřebných ke snížení emisí a k zajištění 
spravedlivého přechodu na klimatickou 
neutralitu do roku 2050; požaduje proto 
dostatečné financování stěžejních projektů, 
cílů a iniciativ v rámci strategie pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu a v 
souladu s regulačními požadavky Zelené 
dohody, a zejména odpovídající prostředky 
pro navýšení finanční podpory pro opatření 

1. připomíná, že jsou nutná opatření 
ke snížení emisí a k zajištění spravedlivého 
přechodu na klimatickou neutralitu do roku 
2050; požaduje proto dostatečné 
financování stěžejních projektů, cílů a 
iniciativ v rámci strategie pro udržitelnou 
a inteligentní mobilitu a v souladu s 
regulačními požadavky Zelené dohody a 
Pařížské dohody, a zejména odpovídající 
prostředky pro navýšení finanční podpory 
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v oblasti inteligentní a udržitelné mobility; pro opatření v oblasti inteligentní a 
udržitelné mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí pozitivní kroky, 
pokud jde o politické a finanční úsilí v 
rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
a Nástroje pro oživení a odolnost, avšak 
domnívá se, že je stále třeba dosáhnout 
zásadního posunu, pokud jde o 
nezpochybnitelné investice šetrné ke 
klimatu, zejména v odvětví dopravy, aby 
bylo možné dosáhnout cílů udržet globální 
oteplování pod 1,5 °C a zastavit a zvrátit 
ztrátu biologické rozmanitosti; připomíná, 
že budoucí rozpočet EU by měl přispívat k 
financování opatření v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti nad rámec úrovní 
cílených výdajů, čehož by mělo být 
dosaženo začleňováním klimatických a 
environmentálních cílů do rozhodování ve 
všech oblastech politiky a programech v 
rámci celého cyklu politiky, přičemž je 
nutné usilovat o spravedlivý přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že v zájmu 
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zajištění setrvalého pokroku při 
dosahování klimatické neutrality musí být 
jakýkoli projekt dopravní infrastruktury 
financovaný z rozpočtu EU po nezávislém 
posouzení považován za slučitelný s cíli v 
oblasti klimatu a v souladu s cílem EU 
vybudovat energeticky vysoce účinné, 
klimaticky neutrální oběhové hospodářství 
plně se opírající o obnovitelné zdroje 
energie a účinně využívající zdroje; v 
tomto ohledu musí posouzení vlivů 
projektů zohledňovat emise skleníkových 
plynů během celého životního cyklu, jako 
např. emise, k nimž dochází ve fázi 
výstavby a provozu, a to včetně nepřímých 
emisí v hodnotovém řetězci projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje proto, že dostatečné 
financování dopravních projektů bude mít 
zásadní význam pro urychlení přechodu 
na inteligentní, interoperabilní a cenově 
dostupnou mobilitu pomocí opatření 
založených na nových technologiích, která 
podpoří multimodální dopravu, větší 
konkurenceschopnost a nárůst 
produktivity a zavádění udržitelných 
alternativních paliv při současném 
zachovávání technologické neutrality, 
včetně dobíjecích stanic;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 
přizpůsobování se, stejně jako na odbornou 
přípravu a školení pracovníků 
tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní 
vyhlídky a požadavky;

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 
přizpůsobování se při současném 
prosazování vyšší sociálních standardů v 
odvětví, stejně jako na odbornou přípravu 
a školení pracovníků tohoto odvětví v 
nových znalostech a dovednostech 
pro nové pracovní vyhlídky a požadavky; 
zdůrazňuje, že posledně jmenované 
přispěje ke zvýšení přitažlivosti tohoto 
odvětví a k řešení stárnutí a nedostatku 
pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 
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přizpůsobování se, stejně jako na odbornou 
přípravu a školení pracovníků 
tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní 
vyhlídky a požadavky;

přizpůsobování se, stejně jako na odbornou 
přípravu a školení pracovníků 
tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní 
vyhlídky a požadavky; poukazuje na 
přetrvávající problémy, pokud jde o další 
začleňování žen v různých oblastech 
souvisejících s pracovníky a vedením v 
odvětví dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
João Ferreira, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 
přizpůsobování se, stejně jako na odbornou 
přípravu a školení pracovníků 
tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní 
vyhlídky a požadavky;

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a 
ekologická transformace by měly být 
spravedlivé, inkluzivní a nediskriminační, 
aby bylo zajištěno, že se pracovníci v 
odvětví dopravy, obchodní sféra a malé a 
střední podniky budou moci tomuto 
přechodu přizpůsobit, a aby se podpořily 
nejvíce zasažené regiony a komunity; 
považuje za důležité, aby byly vyčleněny 
příslušné prostředky na tento proces 
přizpůsobování se, stejně jako na investice 
do dopravní infrastruktury a regionálních 
sítí, do systémů veřejné dopravy a na 
odbornou přípravu a školení pracovníků 
tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní 
vyhlídky a požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. opakuje, že je třeba zvážit způsoby, 
jak podporovat udržitelné způsoby 
dopravy, a to i prostřednictvím 
rozpočtových pobídek, přičemž je třeba 
zohlednit příklad iniciativy Evropského 
roku železnice 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů přispěje k oživení 
odvětví a k urychlení přechodu k udržitelné 
a inteligentní mobilitě;

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; zdůrazňuje, že Nástroj pro 
propojení Evropy je hlavním nástrojem k 
financování rozvoje infrastruktury s 
maximální přidanou hodnotou EU a 
současně zohledňuje cíle Zelenou dohody 
a digitální cíle; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T), která je udržitelná, bezpečná, 
multimodální, interoperabilní a propojená 
v rámci různých oblastí dopravy, 
energetiky a služeb; opakuje, že 
odpovídající financování dopravních 
projektů přispěje k oživení odvětví a k 
urychlení přechodu k udržitelné a 
inteligentní mobilitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů přispěje k oživení 
odvětví a k urychlení přechodu k udržitelné 
a inteligentní mobilitě;

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů přispěje k oživení 
odvětví a k urychlení přechodu k udržitelné 
a inteligentní mobilitě; zdůrazňuje proto, 
že prioritou by měly být projekty s nejvyšší 
přidanou hodnotou na úrovni EU z 
hlediska hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a konektivity, jako jsou 
přeshraniční spojení a chybějící spojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
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odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů přispěje k oživení 
odvětví a k urychlení přechodu k udržitelné 
a inteligentní mobilitě;

odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů, zejména projektů 
přispívajících k dosažení cíle 60 % výdajů 
v oblasti klimatu a v souladu s prioritami 
Zelené dohody pro Evropu, přispěje k 
oživení odvětví a k urychlení přechodu 
k udržitelné a inteligentní mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Roberts Zīle

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T); opakuje, že odpovídající financování 
dopravních projektů přispěje k oživení 
odvětví a k urychlení přechodu k udržitelné 
a inteligentní mobilitě;

3. vyzývá k nastavení ambiciózního 
rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a 
cestovního ruchu; domnívá se, že finanční 
prostředky Nástroje pro propojení Evropy, 
jak bylo rozhodnuto pro víceletý finanční 
rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou 
dostatečné pro potřeby a výzvy tohoto 
odvětví; připomíná klíčovou úlohu 
uvedeného nástroje při podpoře rozvoje 
vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-
T) a včasného dokončení klíčových úseků 
a uzlů hlavní sítě TEN-T; opakuje, že 
odpovídající financování dopravních 
projektů přispěje k oživení odvětví a k 
urychlení přechodu k udržitelné a 
inteligentní mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že má-li Nástroj pro 
propojení Evropy splnit své vlastní cíle v 
oblasti klimatických výdajů (60 %), musí 
dále zvýšit podíl financování pro druhy 
dopravy s nulovými emisemi; vítá přístup 
Komise zaměřený na spolufinancování 
obnovy regionálních přeshraničních 
železničních spojení, která byla zrušena 
nebo přestala být využívána, a vybízí 
členské státy, přeshraniční regiony a 
Komisi, aby dále zintenzivnily tyto 
projekty vedené zdola nahoru, jež 
přispívají ke znovuotevření hranic v EU 
tam, kde dosud existují, čímž vytvoří 
soudržnost; vyzývá Komisi, aby tudíž 
významně navýšila částku vyhrazenou v 
rámci rozpočtové položky nástroje pro 
propojení Evropy na financování obnovy 
chybějících regionálních železničních 
spojení, která byla zrušena nebo přestala 
být využívána; trvá na tom, že je nezbytné 
zintenzivnění další elektrifikace železniční 
infrastruktury a rychlejší zavádění 
evropského systému řízení železničního 
provozu (ERTMS); poukazuje na to, že 
rozpočet Nástroje pro propojení Evropy by 
měl rovněž přihlížet k opatřením pro 
zmírnění hluku způsobovaného železniční 
nákladní dopravou s cílem zajistit 
udržitelný a efektivní systém nákladní 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje snížení finančních prostředků 4. lituje snížení finančních prostředků 



AM\1224268CS.docx 21/50 PE680.950v01-00

CS

pro program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; vyjadřuje dále 
politování nad následným značným 
omezením financování ročního rozpočtu 
programu InvestEU o více než 40 % 
(prostředky na závazky) mezi lety 2020 a 
2021;

pro program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; vyjadřuje dále 
politování nad následným značným 
omezením financování ročního rozpočtu 
programu InvestEU o více než 40 % 
(prostředky na závazky) mezi lety 2020 a 
2021; vítá však začlenění nového 
strategického okna evropské investiční 
politiky, které nabízí klíčové investiční 
příležitosti pro udržitelnou a bezpečnou 
dopravní infrastrukturu, řešení v oblasti 
mobility a vybavení a pro zavádění 
inovativních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
João Ferreira, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje snížení finančních prostředků 
pro program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; vyjadřuje dále 
politování nad následným značným 
omezením financování ročního rozpočtu 
programu InvestEU o více než 40 % 
(prostředky na závazky) mezi lety 2020 a 
2021;

4. vyzývá k přeorientování finančních 
prostředků EU na veřejné investice 
do dopravní infrastruktury; v této 
souvislosti odmítá, aby byl rozpočet EU 
využíván v partnerstvích veřejného a 
soukromého sektoru, jak uvádí program 
InvestEU, a na podporu privatizace a 
liberalizace tohoto odvětví; bere na 
vědomí snížení finančních prostředků pro 
program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; dále bere na 
vědomí následné značné omezení 
financování ročního rozpočtu programu 
InvestEU o více než 40 % (prostředky na 
závazky) mezi lety 2020 a 2021;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje snížení finančních prostředků 
pro program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; vyjadřuje dále 
politování nad následným značným 
omezením financování ročního rozpočtu 
programu InvestEU o více než 40 % 
(prostředky na závazky) mezi lety 2020 a 
2021;

4. lituje snížení finančních prostředků 
pro program InvestEU bez ohledu na 
požadavky Parlamentu a vzhledem k úloze 
tohoto programu při podpoře udržitelné a 
bezpečné infrastruktury; vyjadřuje dále 
politování nad následným značným 
omezením financování ročního rozpočtu 
programu InvestEU o více než 40 % 
(prostředky na závazky) mezi lety 2020 a 
2021; vyzývá k tomu, aby investice do 
odvětví dopravy, zejména investice s 
financováním z rozpočtu Unie, náležitě 
zohledňovaly priority v rámci taxonomie 
EU pro udržitelné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že konečná dohoda o 
nařízení, kterým se zavádí InvestEU, 
obsahuje obecné ustanovení – platné pro 
veškeré financování související s 
dopravou –, jež zajišťuje, že „projekty, 
které nejsou slučitelné s dosažením cílů v 
oblasti klimatu, nebudou způsobilé pro 
podporu“ a také že všechny projekty 
„budou prověřeny s cílem stanovit, zda 
mají environmentální, klimatické či 
sociální dopady a pokud je tomu tak, zda 
podléhají přezkoumání z hlediska 
klimatické, environmentální a sociální 
udržitelnosti“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. znovu vyzývá Komisi, aby zavedla 
transparentnější, přísnější a komplexnější 
metodiku, která by zahrnovala 
reformované výkonnostní ukazatele pro 
definování předběžných odhadů ex ante a 
sledování ex-post a výdajů souvisejících s 
klimatem a biologickou rozmanitostí, 
jakož i nástroje pro sledování 
střednědobého a dlouhodobého dopadu 
opatření, prevenci finanční podpory 
škodlivých opatření a sledování 
střednědobého až dlouhodobého dopadu 
začleňování oblasti klimatu do politik v 
oblasti klimatu; očekává, že Komise 
neprodleně předloží komplexní a 
podrobný návrh v podobě rámcového 
nařízení, a požaduje, aby byl Parlament 
úzce zapojen do vypracování této 
metodiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. opakuje předchozí výzvu Rady, aby 
Komise podávala každoročně zprávy o 
výdajích v oblasti klimatu, a nikoli o 
odhadech; vyzývá Komisi k tomu, aby 
pro případ, že výdaje v oblasti klimatu 
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klesnou pod stanovený cíl, navrhla 
nápravný mechanismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že spolu s přezkumem 
jejích environmentálních a sociálních 
norem je nezbytné, aby revize dopravní 
politiky Evropské investiční banky (EIB) v 
roce 2021 připravila podmínky pro 
zásadnější reformu financování dopravy 
ze strany EIB; připomíná, že v období 
2007–2018 poskytla EIB na dopravní 
projekty úvěry ve výši přibližně 140 
miliard EUR, z čehož přibližně 80 % se 
týkalo silniční infrastruktury 1a; 
zdůrazňuje, že aby EIB dosáhla 
stanoveného cíle stát se klimatickou 
bankou, musí jednoznačně přesměrovat 
své úvěrové priority a úsilí o komplexní 
přechod k nejčistším a nejvíce 
dekarbonizovaným alternativám, a sice na 
železniční dopravu; vyzývá EIB, aby 
Parlamentu podávala včasné zprávy 
o všech krocích revize své dopravní 
politiky;
_________________
1a Evropský účetní dvůr – Zpráva o 
připravovaném auditu „Roads connecting 
European regions“ (Silnice propojující 
evropské regiony), s. 9 – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním bere na vědomí 
prudký pokles příspěvku z Fondu 
soudržnosti na Nástroj pro propojení 
Evropy ve prospěch dopravy v roce 2021; 
žádá, aby byl v rámci rozpočtu na rok 2022 
tento příspěvek uveden na úroveň z roku 
2020, aby tak odrážel zásadní úlohu, kterou 
hrají unijní dopravní politika a investice při 
posilování územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v Unii, zejména pokud jde o 
dokončení hlavních a globálních sítí v 
rámci TEN-T;

5. s politováním bere na vědomí 
prudký pokles příspěvku z Fondu 
soudržnosti (FS) na Nástroj pro propojení 
Evropy ve prospěch dopravy v roce 2021; 
žádá, aby byl v rámci rozpočtu na rok 2022 
tento příspěvek uveden na úroveň z roku 
2020, aby tak odrážel zásadní úlohu, kterou 
hrají unijní dopravní politika a investice při 
posilování územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v Unii, zejména pokud jde o 
dokončení hlavních a globálních sítí v 
rámci TEN-T; znovu opakuje, že 
dlouhodobě požaduje transparentnost 
financování EU v odvětví dopravy, 
zejména zdrojů v rámci sdíleného řízení; 
vyzývá Komisi, aby poskytla komplexní 
informace o dopravních projektech, které 
obdržely financování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a FS;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
João Ferreira, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním bere na vědomí 
prudký pokles příspěvku z Fondu 
soudržnosti na Nástroj pro propojení 
Evropy ve prospěch dopravy v roce 2021; 
žádá, aby byl v rámci rozpočtu na rok 2022 
tento příspěvek uveden na úroveň z roku 
2020, aby tak odrážel zásadní úlohu, kterou 
hrají unijní dopravní politika a investice 
při posilování územní, sociální 

5. bere na vědomí prudký pokles 
příspěvku z Fondu soudržnosti na Nástroj 
pro propojení Evropy ve prospěch dopravy 
v roce 2021; žádá, aby v rámci rozpočtu na 
rok 2022 byly významně posíleny 
rozpočtové položky spojené s politikou 
soudržnosti, aby tak odrážel zásadní úlohu, 
kterou hrají odvětví dopravy a veřejné 
investice při posilování územní, sociální 
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a hospodářské soudržnosti v Unii, zejména 
pokud jde o dokončení hlavních a 
globálních sítí v rámci TEN-T;

a hospodářské soudržnosti v EU, zejména 
pokud jde o dokončení hlavních a 
globálních sítí v rámci TEN-T, a to i na 
místní a regionální úrovni; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba posílit 
investice do konektivity periferních a 
nejvzdálenějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k dalšímu určení možných 
synergií s jinými programy financování a 
k plnému využití jejich potenciálu s cílem 
maximalizovat investice Unie do 
udržitelné dopravní infrastruktury a 
služeb; zdůrazňuje, že je nutné 
dekarbonizovat finanční prostředky EU 
zejména ve vztahu k odvětví dopravy; 
vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že 
při využívání Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a Fondu 
soudržnosti (FS) je dosud věnována velmi 
malá pozornost přechodu na jiné druhy 
dopravy; doporučuje zvýšit investice i do 
aktivní mobility, jako je cyklistika a 
chůze;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5a. připomíná, že financování, jež je v 
rámci politiky soudržnosti vynakládáno 
na dopravní infrastrukturu, by mělo být 
zaměřeno na plnění cíle hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti EU 
stanoveného ve Smlouvě; podtrhuje 
klíčovou roli, kterou sehrávají dopravní 
politika a investice EU při podpoře a 
zlepšování územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v EU; žádá proto, aby bylo 
financování TEN-T zachováno jako 
součást politiky soudržnosti, včetně složky 
podporující rozvoj a modernizaci 
sekundárních, regionálních a místních 
spojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité zohlednit 
závěry Účetního dvora týkající se skutečné 
přidané hodnoty stávajících projektů s 
cílem přezkoumat priority s ohledem na 
současnou hospodářskou situaci, zejména 
pokud neexistuje vnitrostátní síť, která by 
odpovídala potřebě zajistit mobilitu v 
souladu s cíli hospodářské, sociální, 
územní a environmentální soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

5a. vítá záměr Komise prosazovat 
výzkum a zavádění inovativních a 
udržitelných technologií v dopravě s cílem 
přispět ke službám udržitelné mobility; 
upozorňuje na výzkumné programy EU, 
jako je Nástroj pro propojení Evropy, 
Fond soudržnosti, Evropský fond pro 
regionální rozvoj a InvestEU, které budou 
mít zásadní význam pro zavádění těchto 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
úvěrového nástroje pro veřejný sektor v 
rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci jakožto prostředku ke 
kompenzaci nákladů na transformaci 
energetiky prostřednictvím investic do 
bezpečných a udržitelných dopravních a 
turistických infrastruktur v regionech, 
které jsou nejvíce postiženy problémy 
spojenými s transformací, jako jsou řídce 
osídlené oblasti, znevýhodněné regiony a 
environmentálně zranitelná území;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
João Ferreira, Leila Chaibi

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

5a. vyzývá k vyhodnocení 
potenciálních dopadů zvláštního fondu 
zaměřeného na dopravní sítě 
nejvzdálenějších regionů – POSEI 
Doprava – ve srovnání se stávajícím 
modelem financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. opakuje, že je třeba podporovat 
spravedlivou transformaci a zároveň 
dosahovat pokroků na cestě k udržitelné, 
inteligentní a odolné mobilitě; vítá záměr 
Komise zajistit, aby byly plně 
prozkoumány možnosti financování v 
rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci s cílem učinit novou 
mobilitu cenově dostupnou a přístupnou 
ve všech regionech, včetně venkovských, a 
pro všechny cestující, včetně osob se 
zdravotním postižením a s omezenou 
schopností pohybu a orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k transparentnějšímu 
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financování a posuzování projektů, 
přičemž je nutné věnovat zvláštní 
pozornost účasti občanů na 
transparentním přijímání rozhodnutí a 
monitorování průběhu velkých projektů, 
jejichž celkový objem investic přesahuje 1 
miliardu EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU;

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU; vyzývá 
Komisi, aby stanovila, že veškeré finanční 
příspěvky členských států na údržbu a 
bezpečnost infrastruktury se budou v plné 
výši odečítat od příslušných cílů schodku 
Paktu o stabilitě a růstu, jakmile krize 
skončí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU;

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a 
vytvořila pro ně pobídky a zavedla plán 
monitorování hlavní sítě pro údržbu na 
evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU; vyzývá 
Komisi, aby upřednostňovala regiony, v 
nichž byly zjištěny zvláštní problémy při 
údržbě sítě, a aby příslušným orgánům 
poskytla poradenskou, technickou a 
finanční podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU;

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; poukazuje zejména na 
význam řešení a modernizace stávající 
vysoce rizikové infrastruktury, zejména 
zastarávajících a nedostatečně 
rozvinutých prvků sítě; vyzývá Komisi, 
aby usnadnila investice do údržby sítí a 
zavedla plán monitorování hlavní sítě pro 
údržbu na evropské úrovni s cílem zajistit 
hladké propojení všech oblastí v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU;

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí 
přispívá k jejich účinnosti a plynulé 
návaznosti, posiluje udržitelnost, 
výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury 
TEN-T a zároveň zlepšuje bezpečnost 
silničního provozu, a to se zvláštním 
důrazem na zranitelné účastníky 
silničního provozu, jako jsou chodci, 
cyklisté a jiní účastníci v rámci 
mikromobility; vyzývá Komisi, aby 
usnadnila investice do údržby sítí a zavedla 
plán monitorování hlavní sítě pro údržbu 
na evropské úrovni s cílem zajistit hladké 
propojení všech oblastí v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byly všechny investice 
do infrastruktury, které mají mít podle 
očekávání větší životnost než 5 let, 
v souladu s plánem jednotlivých členských 
států v oblasti energetiky a klimatu a aby 
se v rámci jejich plánování kladl důraz 
na opatření na zvýšení energetické 
účinnosti (zásadu „energetická účinnost 
v první řadě“), na zvažování konkrétních 
způsobů dekarbonizace, které by byly 
v souladu s cílem omezit globální 
oteplování na méně než 1,5 °C, 
a na zajištění odolnosti vůči negativním 
dopadům změny klimatu. Požaduje, aby se 
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pro všechny tři oblasti působnosti emisí 
skleníkových plynů prováděla na základě 
nejpravděpodobnějšího základního 
scénáře povinná analýza nákladů 
a přínosů v průběhu životního cyklu 
daného projektu a jejich explicitní 
posouzení, aby se zabránilo uvíznutí aktiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Gheorghe Falcă

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že Komise by měla 
rovněž podporovat města při zadávání 
veřejných zakázek na vozidla s nulovými 
emisemi, včetně autobusů a trajektů, a 
související infrastrukturu. Vyzývá k lepší 
informovanosti o oblastech nízkých a 
nulových emisí a o společných 
označeních, jakož i o digitálních řešeních 
pro vozidla, která mohou pomoci zachovat 
dobře fungující jednotný trh a usnadnit 
uplatňování základních svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že analýzy nákladů a 
přínosů u dopravních projektů by se již 
neměly zaměřovat na krátkodobé 
ekonomické analýzy, ale na komplexní 
pochopení všech krátkodobých a 
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dlouhodobých vnějších nákladů, a to na 
základě nedávné práce Komise v oblasti 
internalizace, která ukázala, že „celková 
výše vnějších nákladů v oblasti dopravy se 
odhaduje na přibližně 1 000 miliard EUR 
ročně“.1a

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/2018-year-multimodality-
external-costs-note.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Daniel Freund, Karima Delli, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že jakýkoli dopravní 
projekt, jako je vysokorychlostní 
železniční trať Lyon–Turín, by měl 
zaručit vysokou úroveň transparentnosti a 
poskytnout přístup k příslušným 
dokumentům, zejména v případě, že 
projekty mají vliv na životní prostředí a 
zdraví lidí; zdůrazňuje, že postup 
posuzování projektů by měl zohledňovat 
sociální kritéria a kritéria soudržnosti, a 
zejména přijetí ze strany místních 
komunit, jakož i hodnocení jejich dopadu 
v rámci celého životního cyklu na klima; 
domnívá se, že projekty infrastruktury, 
jejichž provozní úspory emisí do roku 
2050 (ve srovnání se základním scénářem) 
nekompenzují emise související s 
výstavbou, by měly být nejméně do tohoto 
data pozastaveny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. lituje razantního snížení 
finančních prostředků na vojenskou 
mobilitu v rámci pilíře dopravy o 75 % ve 
srovnání s původním akčním plánem z 
března 2018, což výrazně snižuje 
náročnost tohoto nového politického cíle, 
jehož smyslem je přizpůsobit části sítí 
TEN-T dvojímu využití dopravní 
infrastruktury za účelem zlepšení jak 
civilní, tak vojenské mobility;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
João Ferreira, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. lituje razantního snížení 
finančních prostředků na vojenskou 
mobilitu v rámci pilíře dopravy o 75 % ve 
srovnání s původním akčním plánem z 
března 2018, což výrazně snižuje 
náročnost tohoto nového politického cíle, 
jehož smyslem je přizpůsobit části sítí 
TEN-T dvojímu využití dopravní 
infrastruktury za účelem zlepšení jak 
civilní, tak vojenské mobility;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Dorien Rookmaker
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. lituje razantního snížení 
finančních prostředků na vojenskou 
mobilitu v rámci pilíře dopravy o 75 % ve 
srovnání s původním akčním plánem z 
března 2018, což výrazně snižuje 
náročnost tohoto nového politického cíle, 
jehož smyslem je přizpůsobit části sítí 
TEN-T dvojímu využití dopravní 
infrastruktury za účelem zlepšení jak 
civilní, tak vojenské mobility;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vybízí Komisi, aby zajistila 
kontinuitu roku 2021 jako Evropského 
roku železnice a dále podporovala 
revitalizaci pohodlných vlaků evropských 
nočních vlaků jako udržitelnou 
alternativu letů na krátké vzdálenosti a 
cestování osobním vozidlem na dlouhé 
vzdálenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7b. vyzývá Komisi, aby kombinovala 
spolufinancování sítě Euro-velo s 
komplexní železniční sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. považuje za zásadní, aby bylo 
financování městské dopravy důrazněji 
formulováno, pokud jde o plány 
udržitelné městské mobility (SUMPS), s 
cílem podpořit transformaci městské 
mobility a uvést ji do souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu a s cíli evropského 
právního rámce pro klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu;

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu; 
vyzývá k přijetí odpovídajících a 
rozhodných opatření pro odvětví 
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cestovního ruchu, která trpí pandemickou 
situací; vyjadřuje politování nad tím, že 
opatření Komise se soustředila především 
na odvětví letecké dopravy, přičemž 
zanedbávají zejména odvětví námořního 
cestovního ruchu; považuje za zásadní 
zahájit diskusi u kulatého stolu s odvětvím 
dopravy a cestovního ruchu s cílem zlepšit 
nástroje na podporu oživení a usnadnit 
přístup k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu;

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu; 
zdůrazňuje, že Agentura Evropské unie 
pro bezpečnost letectví (EASA) trvale 
přispívá k bezpečnému a zdravému 
návratu k leteckému provozu 
prostřednictvím úzké spolupráce s 
Evropským střediskem pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC), a to 
prostřednictvím uzavření protokolu o 
bezpečnosti zdraví v letecké dopravě, 
pokud jde o onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
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Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu;

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu ku 
prospěchu hospodářství, 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a 
sociálního rozvoje Unie; vítá v této 
souvislosti, že EÚD zahájil audit za 
účelem posouzení projektů v oblasti 
cestovního ruchu spolufinancovaných 
částkou ve výši 6,4 miliardy EUR v období 
2007–2013 a částkou ve výši 4 miliard 
EUR v období 2014–2020 z EFRR a 
Fondu soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se udržitelně z 
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bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu;

koronavirové krize a bylo by prvním 
krokem ke zdokonalení politik EU v 
oblasti cestovního ruchu;s cílem uvést je 
do souladu s cíli Unie s cílem uvést je do 
souladu s cíli Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu, jakož i posílit místní, 
kvalitní a stálá pracovní místa v tomto 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštního 
programu pro udržitelný cestovní ruch na 
evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
takové opatření by uvedenému odvětví, 
které je silně propojeno s dopravou, 
pomohlo zotavit se z koronavirové krize a 
bylo by prvním krokem ke zdokonalení 
politik EU v oblasti cestovního ruchu;

8. opakuje naléhavý požadavek 
Parlamentu na vytvoření zvláštní 
rozpočtové položky a zvláštního programu 
pro cestovní ruch na evropské úrovni; 
zdůrazňuje, že takové opatření by 
uvedenému odvětví, které je silně 
propojeno s dopravou, pomohlo zotavit se 
z koronavirové krize a bylo by prvním 
krokem ke zdokonalení politik EU v 
oblasti cestovního ruchu, čímž by vytvořilo 
další příležitosti v oblasti zaměstnanosti a 
vytvořilo by pro odvětví pobídky pro 
investice do projektů s přidanou hodnotou 
EU v souvislosti se zelenou a digitální 
transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti; připomíná především 
význam Agentury Evropské unie pro 
železnice (ERA) a společného podniku 
Shift2Rail pro dosažení trvalého přesunu 
dopravy ze silnice na železnici a pro 
pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 
připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a úlohu, kterou 
tato agentura hraje spolu se společnými 
podniky Clean Sky 2 a SESAR při 
snižování objemu emisí CO2 na cestujícího; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) hrát v podpoře členských států při 
zmírňování environmentálních rizik 
souvisejících s lodní dopravou a při 
posilování udržitelnosti námořního 
odvětví, pokud by měla k dispozici další 
zdroje;

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti; připomíná především 
význam Agentury Evropské unie pro 
železnice (ERA) a společného podniku 
Shift2Rail pro dosažení trvalého přesunu 
dopravy ze silnice na železnici a pro 
pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 
připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a další úlohu, 
kterou tato agentura má hrát spolu se 
společnými podniky Clean Sky 2 a SESAR 
při snižování objemu emisí CO2 na 
cestujícího; poukazuje na to, že zvýšení 
efektivity v letecké dopravě nezabránilo 
celkovému zvýšení emisí CO2 a jiným 
negativním dopadům letectví na klima; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) hrát v podpoře členských států při 
zmírňování environmentálních rizik 
souvisejících s lodní dopravou, zejména 
pak jejích významně znečišťujících emisí, 
a při posilování udržitelnosti námořního 
odvětví, pokud by měla k dispozici další 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti; připomíná především 

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti; připomíná především 
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význam Agentury Evropské unie pro 
železnice (ERA) a společného podniku 
Shift2Rail pro dosažení trvalého přesunu 
dopravy ze silnice na železnici a pro 
pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 
připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a úlohu, kterou 
tato agentura hraje spolu se společnými 
podniky Clean Sky 2 a SESAR při 
snižování objemu emisí CO2 na cestujícího; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) hrát v podpoře členských států při 
zmírňování environmentálních rizik 
souvisejících s lodní dopravou a při 
posilování udržitelnosti námořního 
odvětví, pokud by měla k dispozici další 
zdroje;

význam Agentury Evropské unie pro 
železnice (ERA) a společného podniku 
Shift2Rail pro dosažení trvalého přesunu 
dopravy ze silnice na železnici a pro 
pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 
připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Agenturu Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (EASA) vygenerovalo 
vyšetřování případu Boeing 737 Max, a 
úlohu, kterou tato agentura hraje spolu se 
společnými podniky Clean Sky 2 a SESAR 
při snižování objemu emisí CO2 na 
cestujícího; vítá rovněž významný 
příspěvek agentury EASA v úzké 
koordinaci s Komisí, pokud jde o 
bezprostřední i dlouhodobější dopad 
brexitu v oblasti letectví; zdůrazňuje úlohu, 
kterou by mohla Evropská agentura pro 
námořní bezpečnost (EMSA) hrát v 
podpoře členských států při zmírňování 
environmentálních rizik souvisejících 
s lodní dopravou a při posilování 
udržitelnosti námořního odvětví, pokud by 
měla k dispozici další zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti; připomíná především 
význam Agentury Evropské unie pro 
železnice (ERA) a společného podniku 
Shift2Rail pro dosažení trvalého přesunu 
dopravy ze silnice na železnici a pro 
pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 

9. požaduje, aby financování 
evropských dopravních agentur a 
společných podniků bylo sladěno s úrovní 
jejich odpovědnosti a jejich úlohou 
jakožto klíčových aktérů při přechodu na 
dekarbonizaci druhů dopravy; připomíná 
především význam Agentury Evropské 
unie pro železnice (ERA) a společného 
podniku Shift2Rail pro dosažení trvalého 
přesunu dopravy ze silnice na železnici a 
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připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a úlohu, kterou 
tato agentura hraje spolu se společnými 
podniky Clean Sky 2 a SESAR při 
snižování objemu emisí CO2 na cestujícího; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) hrát v podpoře členských států při 
zmírňování environmentálních rizik 
souvisejících s lodní dopravou a při 
posilování udržitelnosti námořního 
odvětví, pokud by měla k dispozici další 
zdroje;

pro pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně 
připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a úlohu, kterou 
tato agentura hraje spolu se společnými 
podniky Clean Sky 2 a SESAR při 
snižování objemu emisí CO2 na cestujícího; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla 
Evropská agentura pro námořní bezpečnost 
(EMSA) hrát v podpoře členských států při 
zmírňování environmentálních rizik 
souvisejících s lodní dopravou a při 
posilování udržitelnosti námořního 
odvětví, pokud by měla k dispozici další 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. opakuje, že agentura EASA, která 
je klasifikována jako agentura 
„strategických evropských investic“, 
dostala v roce 2018 významné nové 
klíčové úkoly v oblasti kybernetické 
bezpečnosti letectví, bezpilotních letounů 
a městské letecké mobility, ochrany 
životního prostředí, výzkumu a vývoje a 
mezinárodní spolupráce; požaduje proto 
odpovídající rozpočet agentury, který jí 
umožní vybavit potřebnými zdroji pro 
plnění jejích úkolů; zdůrazňuje úlohu 
agentury v rámci Zelené dohody pro 
Evropu, pokud jde o její úsilí o zlepšení 
dopadu letectví na životní prostředí, mimo 
jiné prostřednictvím vypracování nových 
norem pro emise CO2, monitorování 
předcházení podvodům v oblasti životního 
prostředí a vytvoření programu ekoznačky 
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a LifeCycle, udržitelných paliv a zelené 
obnovy flotil leteckých společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a 
odborné přípravy při dosahování cílů 
udržitelnosti a bezpečnosti v odvětví 
dopravy a cestovního ruchu; požaduje 
proto, aby byly na tyto cíle vyčleněny 
dostatečné finanční prostředky EU, včetně 
iniciativ, jako je zvyšování povědomí o 
bezpečnosti silničního provozu, udržitelný 
cestovní ruch a odborná příprava 
provozovatelů a inspektorů odpovědných 
za prosazování pravidel EU v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad 
významným snížením rozpočtu Evropské 
agentury pro železnice na rok 2021; 
domnívá se, že je nezbytné sladit rozpočet 
agentury s její mírou odpovědnosti a 
významem pro snižování emisí 
skleníkových plynů pocházejících z 
odvětví dopravy; žádá, aby byl rozpočet 
agentury na rok 2022 navýšen alespoň na 
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úroveň roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. navrhuje, aby v souvislosti s 
pandemiemi bylo osvědčení o očkování 
COVID-19 jedním z praktických 
prostředků, jak usnadnit cestování a snížit 
cestovní omezení; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je-li k zavedení osvědčení o 
očkování zapotřebí další technická, 
digitální a dopravní infrastruktura, 
příslušné výdaje by měly být způsobilé v 
rámci z fondů a programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
technologického pokroku a pravidel; 
poukazuje na to, že programy financování 
EU, jako je program Horizont Evropa, by 
mohly hrát klíčovou úlohu při podpoře 

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
technologického pokroku a pravidel; 
poukazuje na to, že partnerství plánovaná 
pro program Horizont Evropa, jako jsou 
„Batteries“, „2Zero“ a „Clean hydrogen“, 
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partnerství s členskými státy, soukromým 
sektorem, nadacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami; žádá proto, aby 
byly navýšeny finanční prostředky, které 
jsou k dispozici pro výzkumný program 
Horizont Evropa;

by mohla přispět k nabídce inovativních 
technologií týkajících se vozidel a k 
rozvoji potřebné komplexní politiky, která 
by podnítila poptávku po vozidlech s 
nulovými a nízkými emisemi v celé EU; 
žádá proto, aby byly navýšeny finanční 
prostředky, které jsou k dispozici pro 
výzkumný program Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
technologického pokroku a pravidel; 
poukazuje na to, že programy financování 
EU, jako je program Horizont Evropa, by 
mohly hrát klíčovou úlohu při podpoře 
partnerství s členskými státy, soukromým 
sektorem, nadacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami; žádá proto, aby 
byly navýšeny finanční prostředky, které 
jsou k dispozici pro výzkumný program 
Horizont Evropa;

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
mimo jiné technologického pokroku 
a pravidel; poukazuje na to, že programy 
financování EU, jako je program Horizont 
Evropa, by mohly hrát klíčovou úlohu při 
podpoře partnerství s členskými státy, 
soukromým sektorem, nadacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami; žádá proto, aby 
byly navýšeny finanční prostředky, které 
jsou k dispozici pro výzkumný program 
Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
technologického pokroku a pravidel; 
poukazuje na to, že programy financování 
EU, jako je program Horizont Evropa, by 
mohly hrát klíčovou úlohu při podpoře 
partnerství s členskými státy, soukromým 
sektorem, nadacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami; žádá proto, aby 
byly navýšeny finanční prostředky, které 
jsou k dispozici pro výzkumný program 
Horizont Evropa;

10. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou by evropská partnerství mohla hrát 
při podpoře inovací a výzkumu a při 
zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v 
odvětví dopravy a současně v podpoře 
snižování emisí z dopravy na základě 
technologického pokroku a vědeckého 
přístupu; poukazuje na to, že programy 
financování EU, jako je program Horizont 
Evropa, by mohly hrát klíčovou úlohu při 
podpoře partnerství s členskými státy, 
soukromým sektorem a veškerými 
zúčastněnými stranami; žádá proto, aby 
byly navýšeny finanční prostředky, které 
jsou k dispozici pro výzkumný program 
Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že Evropská investiční 
banka (EIB) pracuje na revizi své úvěrové 
politiky; zdůrazňuje, že tato revize by měla 
umožnit soukromé investice s cílem zvýšit 
odolnost a urychlit zavádění udržitelných 
a inteligentních technologií ve všech 
druzích dopravy v souladu se strategií pro 
inteligentní a udržitelnou mobilitu; dále 
zdůrazňuje, že revidovaná úvěrová 
politika by měla podpořit veřejné a 
soukromé investice do udržitelnějšího 
multimodálního přístupu a do obnovy 
vozového parku v letecké a vodní dopravě; 
vítá záměr EIB vypracovat spolu s 
veřejnými orgány ambiciózní investiční 
programy pro udržitelnou mobilitu, jako 
jsou plány udržitelné městské mobility a 



PE680.950v01-00 48/50 AM\1224268CS.docx

CS

projekty veřejné dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že neexistence 
spolehlivého a důsledného 
shromažďování údajů o znečištění 
ovzduší v souvislosti s přepravní činností i 
nadále představuje pro prováděcí orgány 
výzvu; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby 
v rámci fondů a programů EU vyčlenila 
dostatečné zdroje na finanční podporu 
činností a infrastruktury v oblasti 
monitorování znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá úlohu, kterou nová facilita na 
podporu oživení a odolnosti a související 
vnitrostátní plány hrají při zmírňování 
socioekonomického dopadu pandemie 
COVID-19 a při stimulaci oživení v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, jakož 
i v rámci pokroku na cestě k zelené a 
digitální transformaci.

11. vítá úlohu, kterou nová facilita na 
podporu oživení a odolnosti a související 
vnitrostátní plány hrají při zmírňování 
socioekonomického dopadu pandemie 
COVID-19 a při stimulaci oživení v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, jakož 
i v rámci pokroku na cestě k zelené a 
digitální transformaci; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány na podporu oživení a 
odolnosti by se měly zaměřit na oblasti 
politiky, jako je zelená transformace, 
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digitální transformace, hospodářská 
soudržnost, konkurenceschopnost a 
sociální a územní soudržnost; bere na 
vědomí potenciál těchto oblastí pro oživení 
odvětví dopravy a cestovního ruchu; 
podporuje zejména financování dobíjecí 
infrastruktury s cílem instalovat 500 000 
vodíkových dobíjecích stanic do roku 2025 
a 1 milion stanic do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá úlohu, kterou nová facilita na 
podporu oživení a odolnosti a související 
vnitrostátní plány hrají při zmírňování 
socioekonomického dopadu pandemie 
COVID-19 a při stimulaci oživení v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, jakož 
i v rámci pokroku na cestě k zelené a 
digitální transformaci.

11. vítá úlohu, kterou nová facilita na 
podporu oživení a odolnosti a související 
vnitrostátní plány hrají při zmírňování 
socioekonomického dopadu pandemie 
COVID-19 a při stimulaci oživení v 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, jakož 
i v rámci pokroku na cestě k zelené a 
digitální transformaci; navrhuje, aby byl 
nástroj použit mimo jiné na budování 
odolnosti v odvětvích dopravy a 
cestovního ruchu s cílem zvýšit 
připravenost na krize podobného rozsahu 
v budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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11a. připomíná, že veřejné investice do 
infrastruktury jsou zvláště náchylné vůči 
korupci; zdůrazňuje, že u rozsáhlých 
projektů dopravní infrastruktury 
financovaných EU je důležité zaručit 
transparentní a konkurenční nabídková 
řízení; trvá na tom, že veřejní zadavatelé 
těchto rozsáhlých projektů a uchazeči o 
ně musí uzavřít pakty integrity, na základě 
kterých je dodržování závazků týkajících 
se dobré praxe a transparentnosti 
monitorováno třetími stranami; dále 
zdůrazňuje, že osoby nebo subjekty, které 
byly dříve shledány vinnými z podvodu 
nebo korupce v souvislosti s projekty 
financovanými EU, nejsou způsobilé k 
podávání nabídek v budoucích 
nabídkových řízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Dorien Rookmaker

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. požaduje, aby čerpání a využívání 
rozpočtu bylo přístupné a transparentní 
pro všechny občany EU. Občané EU by 
měli být aktivně informováni o 
skutečnostech a údajích týkajících se 
rozpočtu.

Or. en


