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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že dopravná infraštruktúra, vrátane cezhraničnej infraštruktúry, je veľmi 

dôležitá pre voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, na ktorých sa zakladá jednotný trh, a že 

táto sloboda pohybu je tak účinným katalyzátorom integrácie EÚ, vytvárania 

pracovných miest a rozvoja udržateľného cestovného ruchu, ako aj kľúčovým faktorom 

výkonu európskeho obchodu a priemyslu, a zároveň slúži na ochranu klímy, životného 

prostredia a kvality života; zastáva názor, že dopravná infraštruktúra by mala spĺňať 

určité kvalitatívne kritériá s cieľom zabezpečiť väčšiu bezpečnosť a ochranu 

spotrebiteľa;  

2. zdôrazňuje, že dopravná politika Únie, najmä pokiaľ ide o transeurópsku dopravnú sieť 

(TEN-T), je jednou z najambicióznejších a najúspešnejších politík Únie; poukazuje 

na to, že sieť TEN-T zohráva kľúčovú úlohu pri obchodných výmenách v Únii a v 

susedných krajinách, čím prispieva k bohatstvu jej občanov; pripomína preto dôležitosť 

primeraného financovania doplnenia chýbajúcich a cezhraničných prepojení, najmä 

vyradených alebo odstránených regionálnych železničných spojení, a odstránenia 

úzkych miest siete TEN-T; zdôrazňuje, že je dôležité prepojiť dopravné siete všetkých 

regiónov Únie vrátane odľahlých horských a ostrovných oblastí a vyriešiť problémy ako 

nedostatok vhodnej infraštruktúry, prístupnosti a nízka interoperabilita medzi strednou, 

východnou a západnou časťou Únie; 

3. vyjadruje poľutovanie nad značným znížením rozpočtu určeného na odstránenie úzkych 

miest, interoperabilitu železníc a premostenie chýbajúcich prepojení, udržateľné a 

účinné dopravné systémy a integráciu a vzájomné prepojenia spôsobov dopravy, a v 

tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam úplného obnovenia rozpočtu v týchto 

oblastiach; 

4. víta návrh Komisie zahrnúť chýbajúce železničné spojenia do výziev na predkladanie 

návrhov za rok 2016; vyzýva Komisiu, aby poskytla poradenskú podporu realizátorom 

projektu a príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť, aby predložili vysokokvalitné 

návrhy; domnieva sa, že chýbajúce cezhraničné prepojenia, ktoré predstavujú významnú 

európsku pridanú hodnotu, pokiaľ ide o zamestnanosť, cestovný ruch a udržateľnosť, a 

spájajú oblasti, ktoré historicky prepájala železničná doprava, by sa mali financovať 

prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a iných ad hoc zdrojov 

financovania; 

5. konštatuje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) stále neprináša 

očakávané výsledky, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru; ako kľúčové priority 

rozpočtu na rok 2017 preto vyzdvihuje potrebu obnoviť úvery NPE, ktoré boli 

presunuté, aby vytvorili EFSI; garančný fond; poukazuje na význam toho, aby bol čo 

najskôr zabezpečený dostatočný rozpočet s cieľom okamžite uverejniť výzvu na 

predkladanie návrhov, majúc na pamäti, že projekty v rámci NPE sú dlhodobé projekty, 

ktoré trvajú niekoľko rokov; 

6. víta celkový úspech NPE a žiada Komisiu, aby prioritne vydala tretiu výzvu na 



 

PE584.223v02-00 4/8 AD\1102953SK.docx 

SK 

predloženie návrhov, pričom by použila zostávajúci rozpočet pre NPE, s cieľom ďalej 

plánovať zostávajúce záväzky; 

7. upozorňuje na obrovské množstvo podaných projektov a vysoký počet projektov 

vysokej kvality, ktoré boli zamietnuté v rokoch 2014 – 2015 z dôvodu nedostatočného 

rozpočtu Únie, a konštatuje, že by sa mohli využiť dodatočné zdroje okrem tých, ktoré 

vyplývajú z vrátenia presunutých prostriedkov; 

8. pripomína, že bod 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi 

Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v 

rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení1 (ďalej len 

„medziinštitucionálna dohoda“) stanovuje 10 % flexibilitu na zvýšenie rozpočtu pre 

NPE v rámci ročných rozpočtových postupov; vyzýva Komisiu, aby v súlade s 

medziinštitucionálnou dohodou zvýšila celkové krytie NPE vrátane zvýšenia krytia 

z kohézneho fondu vyčleneného pre NPE; 

9. poukazuje na skutočnosť, že existujú dve kľúčové oblasti dopravnej politiky úzko 

súvisiace s rozvojom infraštruktúry, t. j. zriadenie Európskeho systému riadenia 

železničnej dopravy (ERTMS) a podpora námorných a vnútrozemských námorných 

ciest, ktoré sú zamerané na zníženie zaťaženia koridorov pozemnej dopravy a môžu 

predstavovať ich vodnú vetvu; zdôrazňuje, že pre udržateľnosť dopravy v Únii je 

nanajvýš dôležité, aby sa preprava tovarov a cestujúcich z ciest presunula na železnice, 

námorné a vnútrozemské dopravné prostriedky; preto zdôrazňuje zásadný význam 

náležitého financovania rozvoja ERTMS, podpory námorných diaľnic a 

vnútrozemských námorných ciest; 

10. domnieva sa, že optimalizácia integrácie spôsobov dopravy a ich vzájomného 

prepojenia a intermodálnych spojení, ako aj rozvoj koridorov nákladnej dopravy, sú 

prvkami nevyhnutnými na presun nákladnej dopravy z ciest na železnice a zvýšenie 

udržateľnosti železníc; 

11. víta prijatie technického piliera štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje dôležitejšiu 

úlohu, ktorú môže zohrávať Európska železničná agentúra v oblasti certifikácie a 

rozvoja infraštruktúry a zdôrazňuje, že agentúre by sa mali byť poskytnuté primerané 

rozpočtové prostriedky na tento účel; trvá na tom, že je potrebné neustále úsilie v oblasti 

výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy a v tejto súvislosti vyzýva na 

primerané financovanie spoločného podniku Shift2Rail, obnovenie regionálnych 

cezhraničných prepojení a údržbu železničnej infraštruktúry; 

12. víta prvé výzvy na predkladanie návrhov na spoločnú iniciatívu Shift2Rail; vyzýva 

riadiaci orgán, a najmä Komisiu, na urýchlenie vykonávania svojho pracovného 

programu, čím by sa vynahradil čas stratený pri zriaďovaní iniciatívy, a prikladanie 

osobitnej dôležitosti riešeniu kľúčových otázok interoperability v európskej železničnej 

sieti; 

13. zdôrazňuje, že cieľom revízie nariadenia (ES) č. 216/2008 Európskeho parlamentu a 

Rady2 je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných 
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letectva (EASA); zdôrazňuje význam pridelenia primeraného financovania agentúre 

EASA s cieľom zabezpečiť úspešné prijatie týchto nových povinností; 

14. navyše zdôrazňuje, že agentúra EASA už znížila počet pracovných miesto o 5 % v 

priebehu piatich rokov, ako bolo dohodnuté v medziinštitucionálnej dohode; domnieva 

sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by mohli ohroziť riadne 

fungovanie EASA a brániť jej v plnení úloh, ktoré jej už boli pridelené, a úloh, ktorými 

ju poverí zákonodárny orgán; ďalej zdôrazňuje, že sa vyžaduje, aby nové pracovné 

miesta v agentúre EASA, ktoré sú potrebné vzhľadom na nový politický vývoj a nové 

právne predpisy a majú plniť dodatočné úlohy, nespadali do žiadneho plánu týkajúceho 

sa znižovania; 

15. zdôrazňuje, že na pracovné miesta v agentúre EASA (vrátane príslušných dôchodkov), 

ktoré sú plne financované z odvetvia, a preto nemajú žiadny vplyv na rozpočet Únie, by 

sa nemalo vzťahovať žiadne znižovanie počtu zamestnancov, a to aj pokiaľ ide o 

medziinštitucionálnu dohodu; 

16. zdôrazňuje, že by sa malo ponechať na zvážení EASA, či zvýši počet miest, ktoré sú 

plne financované priemyslom, počas rozpočtového roka na základe kolísavého 

pracovného zaťaženia, t. j. dopytu zo strany priemyselného odvetvia; zdôrazňuje, že 

okrem počtu pracovných miest financovaných z poplatkov a platieb už schválených 

prijatím rozpočtu EASA by mal rozpočtový orgán   na tento účel stanoviť aj dodatočné 

percento (s hornou hranicou 10 %) pracovných miest, ktoré by mohli byť povolené 

správnou radou EASA na návrh EASA, aby sa tak reagovalo na nepredvídaný vývoj 

dopytu na trhu; okrem toho zdôrazňuje, že rozhodnutie správnej rady by malo byť 

založené na zdokumentovanom posúdení nepredvídaného množstva práce a kritériách 

účinnosti; 

17. zdôrazňuje, že je potrebné náležite financovať realizáciu komponentov Výskumu 

manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) s cieľom 

zabezpečiť zavedenie funkcií manažmentu letovej prevádzky (ATM), ktoré sú 

považované za kľúčové pre zvýšenie výkonnosti únijného systému ATM; 

18. pripomína, že je dôležité riešiť otázku utečencov a migrantov a to, aký môže byť v tejto 

situácii prínos Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA), a to aj pokiaľ ide o 

ochranu vonkajších hraníc Únie; konštatuje, že mandát Európskej námornej 

bezpečnostnej agentúry bol rozšírený tak, aby posilnil jej spoluprácu s vnútroštátnymi 

orgánmi a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž; zdôrazňuje význam 

primeraného financovania na zabezpečenie optimálneho využívania najmodernejších 

technológií, výmenu informácií v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a 

odbornú prípravu pracovníkov;  

19. zdôrazňuje význam cieľov stanovených v rámci COP 21 v súvislosti s dopravou 

v záujme boja proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by mali byť k dispozícii finančné 

prostriedky na zabezpečenie modálneho prechodu z cestnej na železničnú, ako aj vodnú 

a vnútroštátnu lodnú dopravu, a nabáda členské štáty, aby investovali do inteligentnej, 

                                                                                                                                                         
pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa 

zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 

19.3.2008, s. 1). 
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udržateľnej, dostupnej a integrovanej verejnej dopravy; odporúča venovať pozornosť aj 

zníženiu hlučnosti dopravy, aby občania mali k dispozícii prostredie vysokej kvality; 

trvá tiež na potrebe znížiť externé náklady spôsobené dopravou, čím sa zníži záťaž pre 

budúce verejné rozpočty; 

20. zdôrazňuje, že účinné riadenie ekologickej logistiky všetkých spôsobov dopravy v Únii 

môže významne prispieť k odľahčeniu dopravy a zníženiu emisií CO2; nabáda 

Komisiu, aby presadzovala digitalizáciu logistiky, napríklad v podobe iniciatív za 

zlučovanie prepravovaného nákladu; poukazuje na to, že námorné diaľnice sú 

základnými prvkami v logistike a že prístavy a spojenie s ich zázemím sú hlavnými 

uzlami multimodálnych dopravných systémov; 

21. zdôrazňuje kľúčovú úlohu digitálnych technológií pri rozvoji bezpečnej, účinnej, 

intermodálnej a udržateľnej dopravy a riadenia mobility; nabáda Komisiu, aby 

podporovala rozvoj digitalizácie a automatizácie všetkých spôsobov dopravy, ako aj 

rozvoj inovatívnych riešení, ako je zdieľaná mobilita v mestách a vo vidieckych 

oblastiach prepojená s verejnou dopravou, v prospech všetkých občanov Únie, turistov a 

podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP); 

22. zdôrazňuje, že v roku 2017 je dôležité vyčleniť dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov na program Galileo a na Európsku geostacionárnu navigačnú prekrývaciu 

službu (EGNOS) s cieľom zabezpečiť splnenie záväzkov Komisie týkajúcich sa 

bezpečnosti a efektívnosti leteckej, cestnej, železničnej a námornej dopravy; opakuje 

význam poskytovania rýchlych nepretržitých služieb globálneho navigačného 

satelitného systému (GNSS) pre inteligentné cesty a prepojené vozidlá, inteligentné 

flotily a riadenie nákladu a prevádzky, ako ATM, ERTMS, eCall; 

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala rôzne možnosti financovania opatrení, ktorých 

cieľom je dosiahnuť dostupnosť dopravných služieb, vozidiel, infraštruktúry a 

intermodálnych spojovacích uzlov, a iných opatrení na zlepšenie prístupnosti pre osoby 

so zdravotným postihnutím; 

24. nabáda Komisiu, aby podporila iniciatívy zamerané na zlepšenie bezpečnosti cestnej 

premávky a prispievanie k dosiahnutiu cieľa znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu do 

roku 2020 a výrazne znížiť počet vážnych zranení; 

25. zastáva názor, že zaručenie bezpečnosti dopravných prostriedkov a infraštruktúry má 

vysokú prioritu a že na tento účel je potrebné zabezpečiť náležité financovanie; 

26. vzhľadom na význam tejto hospodárskej činnosti pre MSP a ekologické pracovné 

pozície v Európe a potrebu ďalej zlepšovať jej atraktívnosť a konkurencieschopnosť 

v celosvetovom konkurenčnom prostredí požaduje, aby sa v rozpočte Únie na rok 2017 

zaviedol priamy rozpočtový riadok pre cestovný ruch, ktorý v minulosti existoval; 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostupnosť príručky o možnostiach financovania 

zo strany Únie pre oblasť cestovného ruchu na roky 2014 – 2020 vo všetkých jazykoch 

EÚ; žiada Komisiu, aby predložila ročný prehľad o projektoch v oblasti cestovného 

ruchu spolufinancovaných z rôznych fondov Únie; 

27. žiada, aby sa vypracovala komplexná stratégia pre odvetvie cestovného ruchu, ktorá 

obsahuje všetky potrebné aspekty inovačného a konkurencieschopného odvetvia 
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cestovného ruchu, napríklad: financovanie odvetvia, profesijný rozvoj, dostupnosť, 

infraštruktúra, vízový režim, digitalizácia a podpora; 

28. zdôrazňuje význam vidieckych, horských, ostrovných, pobrežných a vzdialených oblastí 

pre ďalší rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Európe; vyjadruje presvedčenie, že 

by sa mali sprístupniť prostriedky na podporu miestnej kultúry a biodiverzity v týchto 

regiónoch, ako aj v turistických lokalitách, na ktoré sa nesústreďuje masový cestovný 

ruch; domnieva sa, že by sa mali ďalej rozvíjať osobitné programy zamerané na 

poskytnutie bezbariérového prístupu do turistických zariadení v Európe pre osoby so 

zníženou pohyblivosťou alebo iným zdravotným postihnutím. 
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