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Usnesení Evropského parlamentu o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 

(2018/2718(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20201, a jeho následnou 

změnu nařízením Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 20172, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení, 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o přípravě 

povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu 

Komise3, 

– s ohledem na diskusní dokument Komise ze dne 28. června 2017 o budoucnosti financí 

EU (COM(2017)0358), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o diskusním dokumentu o budoucnosti 

financí EU4, 

– s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, 

Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–

2020, ze dne 14. září 2016 (COM(2016)0604) a k němu připojený pracovní dokument 

útvarů Komise (SWD(2016)0299), 

– s ohledem na Komisí předložený návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 

2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne 14. září 2016 

(COM(2016)0606), 

– s ohledem na ratifikaci Pařížské dohody Evropským parlamentem ze dne 4. října 2016 a 

Radou ze dne 5. října 2016, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 

v polovině období5, 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 Úř. věst. 163, 24.6.2017, s. 1. 
3 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 64. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0401. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2016)0412. 



 

RE\1154507CS.docx 3/7 PE621.630v01-00 

 CS 

– s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 15. června 2016 o revizi 

víceletého finančního rámce v polovině období (VFR)1, 

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 14. února 2018 o hodnocení Nástroje pro propojení 

Evropy v polovině období (COM(2018)0066), 

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že rozvoj a rehabilitace dopravní infrastruktury v EU jsou stále ještě 

spíše roztříštěné a představují významnou výzvu ve smyslu kapacity a financování, má 

však zásadní význam pro zajištění udržitelného růstu, pracovních míst a 

konkurenceschopnosti, ale i sociální a územní soudržnosti v Unii; 

B. vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy je obecným, centrálně řízeným 

programem financování, jehož cílem je podporovat rozvoj vysoce výkonné, udržitelné a 

vzájemně propojené transevropské sítě (TEN) v oblasti dopravy, energetiky a 

digitálních služeb; 

C. vzhledem k tomu, že včasné dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T) podstatně 

přispěje k tomu, aby EU dosáhla svých cílů v oblasti snižování emisí podle Pařížské 

dohody o klimatu, a k dekarbonizaci evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že 

hlavní síť by měla být dokončena do roku 2030 a globální síť by měla být dokončena do 

roku 2050; 

D. vzhledem k tomu, že každý desátý Evropan pracuje v širším dopravním odvětví, a 

vzhledem k tomu, že investování do dopravní infrastruktury povede k vytváření nových 

pracovních míst, neboť se odhaduje, že každá miliarda eur investovaná do hlavní sítě 

TEN-T vytvoří až 20 000 nových pracovních míst; 

E. vzhledem k tomu, že se Nástroj pro propojení Evropy zaměřuje na usnadnění 

přeshraničních propojení, vytváření multimodálních a městských uzlů, řešení tržních 

selhání a odstraňování úzkých míst; vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy 

zabezpečil realizaci projektů, které by jinak nebyly realizovány, a tím poskytuje 

jednoznačnou přidanou hodnotu EU v usnadňování nadnárodní spolupráce a 

koordinace; 

F. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy představuje největší podíl na rozpočtu Nástroje 

pro propojení Evropy v období 2014–2020; vzhledem k tomu, že podíl dopravy byl 

rozdělen na obecné finanční krytí, které mohou využívat všechny členské státy, a 

finanční krytí ve prospěch soudržnosti, přístupné členským státům čerpajícím z Fondu 

soudržnosti a převedené přímo z tohoto Fondu soudržnosti; 

G. vzhledem k tomu, že je Nástroj pro propojení Evropy jedním z neúspěšnějších 

programů EU, což je patrné z toho, že se do výzev přihlásilo často mnohem více 

zájemců, než kolik bylo možné uspokojit; vzhledem k tomu, že do konce roku 2017 

bylo z Nástroje pro propojení Evropy pro odvětví dopravy rozděleno již 21,3 miliardy 

EUR na projekty TEN-T, což dalo vzniknout 41,6 miliardy EUR celkových investic; 

vzhledem k tomu, že během roku 2018 budou podepsané další grantové dohody pro 

                                                 
1 Úř. věst. C 17, 18.1.2017, s. 20. 
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výzvu k podávání návrhů s kombinovaným financováním z dotací Nástroje pro 

propojení Evropy a ze soukromých finančních prostředků, mimo jiné z Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI); vzhledem k tomu, že prvotní rozpočet ve výši 

1 miliardy EUR pro tuto výzvu byl v listopadu 2017 navýšen o 350 milionů EUR na 

podporu priority „Inovace a nové technologie“ v souladu s cíli akčního plánu pro 

alternativní paliva; 

H. vzhledem k tomu, že k úspěchu Nástroje pro propojení Evropy významně přispělo 

zavedení zásady ztráty prostředků v případě jejich nevyčerpání („use it or lose it“); 

vzhledem k tomu, že by však měl být urychlen proces zpětného získávání rozpočtů 

nerealizovaných projektů; 

I. vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy je zaměřen na urychlení investic do 

dopravní infrastruktury a inovací a využívání zdrojů financování jak z veřejného, tak 

soukromého sektoru, při současném zvýšení právní jistoty a dodržování zásady 

technologické neutrality; 

J. vzhledem k tomu, že by Komise měla v červnu 2018 zveřejnit legislativní návrhy 

týkající se evropských strategických investic, včetně aktualizovaného Nástroje pro 

propojení Evropy; 

1. zdůrazňuje, že investování do dopravní infrastruktury znamená investování do 

dlouhodobého udržitelného růstu, soudržnosti, konkurenceschopnosti a pracovních míst; 

vyzdvihuje proto strategickou důležitost programu Nástroj pro propojení Evropy, co se 

týká integrace vnitřního trhu, zavádění inteligentních systémů mobility a příležitosti pro 

EU poskytnout hmatatelnou přidanou hodnotu pro občany prostřednictvím tohoto 

programu; 

2. zdůrazňuje úspěch programu Nástroj pro propojení Evropy na období 2014–2020 

vzhledem k zajištění vysoké evropské přidané hodnoty podporováním projektů 

konektivity s přeshraničním, interoperabilním a multimodálním rozměrem a projektů 

posilujících konektivitu ve všech druzích dopravy, včetně dopravy na moři, 

upřednostňováním projektů, které překlenují chybějící spojení, a odstraňováním úzkých 

míst za účelem dosažení jednotného evropského dopravního prostoru přístupného pro 

všechny a inovativního dopravního odvětví; 

3. uznává, že plného přínosu a potenciálu investic EU do sítě TEN-T lze dosáhnout pouze 

tehdy, bude-li uskutečněna hlavní a globální síť; trvá na tom, že je třeba neustále tlačit 

na jejich dokončení nejpozději do roku 2030, resp. 2050, a to při dodržování standardů 

pro 21. století během celého procesu; 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl program Nástroj pro propojení Evropy v rámci 

návrhu VFR na období 2021–2027 založený na stávajícím programu doplněném o ještě 

širší ambici ve smyslu cílů politik a příslušných finančních zdrojů; zdůrazňuje, že 

investice do digitálních, inovativních a udržitelných dopravních projektů musí být 

urychleny s cílem posunout se směrem k zelenějšímu, skutečně integrovanému, 

modernímu, bezpečnějšímu a účinnému systému dopravy, který bude přístupný pro 

všechny; 

5. uznává, že pro spuštění většiny projektů byla intervence v rámci Nástroje pro propojení 
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Evropy rozhodující; zdůrazňuje, že se Nástroj pro propojení Evropy ukázal být 

významným katalyzátorem veřejných a soukromých investic; domnívá se nicméně, že 

by měly být podniknuty další kroky k uvolnění jeho plného potenciálu; 

6. domnívá se, že by Komise v příštím VFR, poté, co důkladně přezkoumá období 2014–

2020 a rovněž zohlední důsledky složitého vztahu mezi Nástrojem pro propojení 

Evropy a dalšími programy a nástroji financování, jako jsou například program 

Horizont 2020, evropské strukturální a investiční fondy a Evropský fond pro strategické 

investice, a zejména na základě substitučního efektu sledovaného mezi programy 

Nástroj pro propojení Evropy a EFSI měla dále posílit a zajistit doplňkovost mezi 

Nástrojem pro propojení Evropy a dalšími programy, jako je program Horizont Evropa 

a Fond InvestEU, aby se zachovaly a podporovaly jasné cíle programu, zamezilo 

překrývání a optimalizovaly rozpočtové zdroje; 

7. zdůrazňuje, že jakékoli krácení v budoucím programu Nástroj pro propojení Evropy ve 

prospěch dalších programů, jak k tomu v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2014–

2020 došlo ve prospěch EFSI a Evropského programu rozvoje obranného průmyslu, by 

bylo považováno za nepřijatelné; naléhavě žádá Komisi, aby zachovala celistvost 

finanční kapacity Nástroje pro propojení Evropy; 

8. uznává povzbuzující úspěch prvních výsledků výzvy k podávání návrhů s 

kombinovaným financováním, která byla vyhlášena v rámci stávajícího programu 

Nástroj pro propojení Evropy; rozhodně proto Komisi vybízí, aby v budoucnu takové 

výzvy zopakovala a pokračovala v používání silnějšího Nástroje pro propojení Evropy 

v podobě grantů, které budou kombinovány s finančními nástroji EU a finančními 

nástroji nečlenských zemí; vyzývá Komisi, aby nalezla také způsoby, s jejichž pomocí 

budou účinněji vybízeni k účasti soukromí spoluinvestoři, a členské státy, aby 

odstranily legislativní a administrativní překážky takovému procesu; 

9. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala součinnost na projektové úrovni mezi 

uvedenými třemi odvětvími, která je v současné době omezená kvůli nepružnosti 

rozpočtového rámce, pokud jde o způsobilost projektů a způsobilost nákladů; 

10. uznává klíčovou úlohu, již sehrála v úspěchu Nástroje pro propojení Evropy Výkonná 

agentura pro inovace a sítě (INEA), neboť v rámci jeho přímého řízení zajistila jednotné 

postupy napříč těmito třemi odvětvími, rychlé přidělení prostředků, velmi řádné plnění 

rozpočtu a optimalizaci finanční kapacity, a to přesměrováním nevyčerpaných částek do 

nových opatření; 

11. podporuje uplatnění zásady „use it or lose it“ v rámci přímého řízení Nástroje pro 

propojení Evropy; trvá zároveň na zachování možnosti recyklování závazků 

v případech, kdy projekty nemají takovou výkonnost, jak bylo plánováno, s cílem zvýšit 

účinnost Nástroje pro propojení Evropy; 

12. uznává složitost procesu předkládání projektů, zvláště u velké dopravní infrastruktury, a 

význam poskytované technické podpory, a to například podpůrnou akcí programu 

Nástroj pro propojení Evropy, zejména pro členské státy čerpající z Fondu soudržnosti, 

s cílem podpořit způsobilost vyspělých a vysoce kvalitních projektů; vyzývá Komisi, 

aby zachovala poskytování tohoto druhu pomoci a aby zvážila hodnotící kritéria, která 

by zvýhodnila jasnější určení přidané hodnoty projektů; Komisi navíc žádá, aby 
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podnikla další kroky k tomu, aby se výrazně zjednodušily administrativní požadavky, 

nejen v případě malých grantů, a aby uzpůsobila technickou pomoc poskytovanou 

malým předkladatelům projektů; 

13. vítá skutečnost, že program na období 2014–2020 ve výši 11,3 miliardy EUR byl 

převeden z Fondu soudržnosti do finančního krytí ve prospěch soudržnosti pilíře 

Nástroje pro propojení Evropy týkajícího se dopravy, a zdůrazňuje vynikající úspěch 

výzev v oblasti soudržnosti; 

14. bere na vědomí návrh Komise přidělit Nástroji pro propojení Evropy na období 2021–

2027 42 265 milionů EUR; lituje však, že ve stálých cenách činí tato alokace pro 

Nástroj pro propojení Evropy v oblasti dopravy 11 384 milionů EUR a příspěvek 

z Fondu soudržnosti 10 000 milionů EUR, což představuje krácení ve výši 12 %, resp. 

13 %; konstatuje a nemůže akceptovat, že prostředky přidělené na pilíř dopravy jsou 

jedinými fondy, které byly sníženy; zdůrazňuje, že výzvy, kterým čelí dopravní odvětví 

na vnitřním trhu, a úspěch Nástroje pro propojení Evropy jsou v rozporu se snížením 

částky v rozpočtu na dopravu, a žádá Komisi, aby navrhovanou částku přehodnotila; 

15. domnívá se, že v zájmu zachování vysoké důvěryhodnosti a atraktivity programu 

Nástroj pro propojení Evropy pro investory by měla být jeho finanční kapacita pro příští 

období VFR navýšena; zdůrazňuje, že nedostatečný rozpočet pro oblast dopravy by 

ohrozil dokončení sítě TEN-T, což by prakticky znehodnotilo investice, které již byly 

z veřejných zdrojů učiněny; zdůrazňuje dále, že finanční krytí na oblast soudržnosti má 

zásadní význam z hlediska dokončení částí hlavních sítí v členských státech čerpajících 

z Fondu soudržnosti, a tím i z hlediska územní soudržnosti EU; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby v příštím VFR i nadále zachovaly podíl Fondu soudržnosti pod 

přímým řízením Nástroje pro propojení Evropy; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby nadále usilovaly o naplnění hlavních politických 

cílů Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy: do roku 2030 – dokončení hlavní 

sítě TEN-T, včetně zavedení výzkumu uspořádání letového provozu jednotného 

evropského nebe (SESAR), mořské dálnice a evropského systému řízení železničního 

provozu (ERTMS), a přechod na čistou, konkurenceschopnou, inovativní a propojenou 

mobilitu, včetně páteřní dobíjecí infrastruktury EU pro alternativní paliva do roku 2025; 

pokrok směrem k dokončení globální sítě TEN-T do roku 2050; připomíná v té 

souvislosti, že je důležité soustředit se na multimodální a přeshraniční propojení; 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření specifických, samostatných a nadnárodních 

nástrojů, které by urychlily a zajistily správné provádění horizontálních priorit, 

například ERTMS; 

18. vyzývá evropské koordinátory, aby na konci období 2014–2020 provedli ve svých 

příslušných koridorech důkladné posouzení projektů, které jsou dokončeny nebo 

v pokročilé fázi výstavby, jejich praktických výsledků a přetrvávajících úzkých míst, a 

vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se výsledky takového hodnocení promítly do priorit 

výzev, což je proveditelné, třebaže jsou takové projekty ze své povahy dlouhodobé; 

19. s politováním konstatuje a nemůže akceptovat, že v období 2014–2020 se hodnocení 

Nástroje pro propojení Evropy v polovině období zaměřovalo především na vydanou 

částku a počet podpořených projektů, a to i přes velmi hmatatelnou povahu většiny 
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projektů, které jsou z Nástroje pro propojení Evropy financovány; zdůrazňuje to, že 

úspěch programu není zaručen výhradně objemem přidělených peněz a že by důraz měl 

být kladen na praktické výsledky projektů, a naléhavě žádá Komisi, aby svou metodiku 

hodnocení upravila; domnívá se, že Nástroj pro propojení Evropy má potenciál být 

označen za jeden z neúspěšnějších programů EU, za předpokladu, že bude lépe 

vysvětlován a propagován, a vyzývá Komisi, aby přehodnotila metody své komunikace 

ohledně tohoto programu; 

20. uznává, že by dopravní odvětví mělo plně využít příležitostí nabízených digitálními a 

inovativními technologiemi, a uznává, že nová inovativní dopravní infrastruktura je pro 

investice, zvláště ze soukromého sektoru, vždy atraktivnější; poznamenává však, že 

stávající infrastruktura zůstává i nadále páteří sítě EU; vyzývá proto Komisi, aby 

zajistila atraktivitu dodatečného vybavování nebo modernizace stávající infrastruktury 

s vysokou inovační ambicí; 

21. vítá cíle stanovené v dokumentu „EU směřuje k obranné unii a představuje akční plán 

vojenské mobility“, pokud jde o zlepšení infrastruktury a umožnění synergií; vyzývá 

Komisi, aby využila Nástroj pro projení Evropy na podporu civilní a vojenské 

infrastruktury pro dvojí užití spolu se sítí TEN-T; 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům. 


