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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby projevily větší politickou vůli k dalšímu prohloubení 

a posílení jednotného trhu v oblasti dopravy a k vytvoření rovných podmínek s cílem 

zajistit otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi veřejnými a soukromými 

provozovateli v odvětví dopravy, poštovních služeb a cestovního ruchu při současném 

dodržování ostatních politik, cílů a zásad EU, a to včetně sociálního rozměru, což je 

důležité pro hladké fungování vnitřního trhu v oblasti dopravy; 

2. zdůrazňuje význam konektivity a dopravní infrastruktury pro zachování, hospodářský 

rozvoj a poskytování veřejných a soukromých služeb v regionálních a odlehlých 

oblastech; 

3. doufá proto, že bude dokončena globální síť TEN-T; 

4. zdůrazňuje, že nutnost zajistit účinnější ochranu práv pracovníků v odvětví dopravy před 

zneužíváním by neměla být záminkou pro omezení volné hospodářské soutěže mezi 

subjekty z různých členských států; vyzývá Komisi, aby při navrhování právních předpisů, 

které mají významný dopad na fungování jednotného dopravního trhu, dodržovala zásadu 

proporcionality a subsidiarity; 

5. upozorňuje na problémy, kterým čelí provozovatelé poštovních služeb v důsledku 

vytvoření jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že úspěch tohoto ambiciózního 

projektu, zejména v oblasti internetového prodeje, do značné míry závisí na podobě trhu 

v oblasti doručování poštovních balíkových zásilek; zdůrazňuje potřebu zajistit 

spravedlivé a rovné přeshraniční podmínky hospodářské soutěže pro soukromé a veřejné 

poskytovatele komerčních služeb; 

6. zdůrazňuje, že jakákoli politika v oblasti hospodářské soutěže by měla respektovat 

sociální práva všech pracovníků v dotčených odvětvích; 

7. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy často nesprávně provádějí právní předpisy EU 

v oblasti dopravy a nedodržují zásady Smlouvy, zejména v případě, kdy je doprava řízena 

jako monopol ústředními vládními institucemi; vyzývá Komisi (na úrovni Unie) a členské 

státy (na vnitrostátní úrovni), aby náležitě prováděly a prosazovaly stávající právní 

předpisy EU, které jsou klíčové pro řádné fungování vnitřního trhu, s cílem poskytnout 

další výhody pro podniky, průmysl, spotřebitele, sociální podmínky pracovníků a životní 

prostředí; 

8. zdůrazňuje, že je důležité odstranit fyzické, technické a regulační překážky mezi 

členskými státy s cílem zamezit roztříštěnosti jednotného trhu a usnadnit přeshraniční 

mobilitu a územní spolupráci, a podnítit tak hospodářskou soutěž; 

9. upozorňuje Komisi na nepřímé překážky pro hospodářskou soutěž vyplývající 

z rozdílností v pravidlech pro zdanění, bezpečnost, z rozdílů v době řízení a době 

odpočinku, schvalování typu a právech cestujících; 
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10. uznává pokrok digitálních technologií v odvětví dopravy a cestovního ruchu, který 

podporuje hospodářskou soutěž, zvyšuje zaměstnanost, usnadňuje přístup malých 

a středních podniků k větším trhům a přináší spotřebitelům výhody; poukazuje na to, že 

digitalizace a vítaný vývoj kolaborativní ekonomiky přinese významné změny do 

provozního prostředí těchto odvětví a že pro využití výhod procesu digitalizace je nutný 

vhodný a jasný právní rámec; 

11. zdůrazňuje, že subjekty působící na základě nových obchodních modelů ovlivňují 

pozitivním způsobem trh dopravy a cestovního ruchu EU, zejména tím, že zlepšují 

dostupnost a kvalitu služeb; 

12. vítá záměr Komise sjednat s několika klíčovými zeměmi a regiony ve světě dohody 

v rámci vnější politiky v oblasti letecké dopravy; je přesvědčen, že dohody nejen zlepší 

přístup na trh, ale také zajistí nové obchodní příležitosti pro celosvětově úspěšné evropské 

odvětví letectví, vytvoří kvalitní pracovní místa, zachovají přísné bezpečnostní standardy, 

vezmou v úvahu práva pracovníků v tomto odvětví a přinesou spotřebitelům výhody; 

zdůrazňuje, že Parlament hraje v těchto jednáních důležitou roli; 

13. vyzývá Komisi, aby při sjednávání těchto dohod v rámci vnější politiky v oblasti letecké 

dopravy do nich zařadila doložku o spravedlivé hospodářské soutěži, aby byly zajištěny 

rovné podmínky; 

14. vybízí Komisi, aby podporovala soudržnost mezi letišti, která leží zeměpisně blízko sebe, 

ale na různých stranách státních hranic, a to včetně poskytnutí dotací EU; 

15. domnívá se, že v případě přístavních služeb je nutné vytvořit ještě otevřenější, 

konkurenčnější a transparentnější regulační rámec pro veřejné přístavy v Evropě 

a současně nové pracovní příležitosti; 

16. je přesvědčen, že větší hospodářská soutěž vyplývající z postupného otevírání trhu silniční 

nákladní dopravy EU může spotřebitelům přinést výhody, důrazně avšak odsuzuje 

skutečnost, že jistá opatření uplatňovaná některými členskými státy narušují integritu 

jednotného trhu v této oblasti; podporuje postoj Komise takovým ochranářským 

opatřením čelit; 

17. doufá, že toto otevření trhu silniční nákladní dopravy nepovede k dalšímu sociálnímu 

dumpingu, a vyjadřuje dále politování nad jevem tzv. společností typu poštovní schránka; 

18. lituje dále toho, že politika EU náležitě neřeší menší nákladní vozy, a to navzdory 

skutečnosti, že jsou stále více využívány k obcházení správného uplatňování právních 

předpisů o zaměstnávání, bezpečnosti a ochraně životního prostředí; 

19. vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala oligopolní tendence cenového dumpingu zejména 

v letectví a v odvětvích dálkových / linkových autobusů, a trvá na správném uplatňování 

práva EU a spravedlivém intermodálním konkurenčním prostředí; 

20. vyzývá k urychlenému uzavření jednání o čtvrtém železničním balíčku a je přesvědčen, že 

tento soubor předpisů by měl železniční osobní dopravu dále otevřít hospodářské soutěži 

a zlepšit účinnost odvětví železniční dopravy a zároveň zajistit kvalitu a kontinuitu 

závazků veřejné služby; 
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21. vítá přijetí technického pilíře čtvrtého železničního balíčku a je přesvědčen, že jeho přijetí 

posílí bezpečnost železnic a současně díky interoperabilitě odstraní technické překážky 

hospodářské soutěže; 

22. zdůrazňuje význam cestovního ruchu coby podstatného faktoru hospodářského růstu 

a vytváření pracovních míst a vyzývá Komisi, aby zaujala proaktivní přístup s cílem 

podpořit konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu a vytvořit příznivé 

prostředí pro jeho růst a vývoj; 

23. zdůrazňuje, že pro rozvoj odvětví elektronického obchodování v celé EU mají zásadní 

význam poštovní služby, a zejména přeshraniční dodávky balíků; vítá antimonopolní 

šetření Komise v odvětví elektronického obchodování a vyzývá ji, aby i nadále sledovala 

vývoj trhu s balíky a poštovními službami; 

24. zdůrazňuje, že je potřeba financovat projekty udržitelné, přístupné a bezpečné dopravy, 

které mohou přispět k lepšímu fungování celého evropského dopravního systému; 

25. vyzývá k využívání fondů EU, jako je Nástroj pro propojení Evropy (CEF), Fond 

soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Horizont 2020, k rozvoji 

evropské dopravní infrastruktury a zvýšení kvantity a kvality služeb; 

26. vyzývá členské státy, aby věnovaly dostatečnou pozornost dokončení přeshraničních 

projektů v oblasti infrastruktury a aby své hlavní dopravní plány koordinovaly se 

sousedními členskými státy; 

27. domnívá se, že je důležité plně využít inovativní finanční nástroje, jako je Evropský fond 

pro strategické investice, které jsou určeny k financování projektů v odvětví dopravy, 

s cílem podpořit růst a konkurenceschopnost; zdůrazňuje však, že prostředky vyčleněné 

pro záruční fond EFSI nemohou jít na úkor Nástroje pro propojení Evropy nebo programu 

Horizont 2020, což jsou klíčové nástroje pro rozvoj společného trhu v odvětví dopravy; 

28. zdůrazňuje, že úplné otevření trhu železniční dopravy by mohlo provozovatelům 

a cestujícím ze všech členských států přinést řadu výhod; konstatuje však, že je v tomto 

procesu třeba vzít v úvahu rozdíly v úrovni rozvoje železniční infrastruktury v členských 

státech; zdůrazňuje, že je v příštím víceletém finančním rámci potřeba zachovat 

současnou úroveň investic do vyrovnávání rozdílů v železniční infrastruktuře. 
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