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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preukázali väčšiu politickú vôľu na ďalšie 

prehlbovanie a posilňovanie jednotného trhu v oblasti dopravy a vytvárali rovnaké 

podmienky s cieľom zabezpečiť otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž medzi 

verejnými a súkromnými subjektmi v odvetví dopravy a v sektore pôšt a cestovného 

ruchu, pri rešpektovaní ostatných politík, cieľov a zásad EÚ vrátane sociálneho rozmeru, 

ktorý je dôležitý pre hladké fungovanie vnútorného trhu v doprave; 

2. zdôrazňuje význam prepojenia a dopravnej infraštruktúry pre zabezpečenie prežitia, 

hospodárskeho rozvoja a poskytovania verejných a súkromných služieb v regiónoch a vo 

vzdialených oblastiach; 

3. verí preto, že sa dokončí globálna sieť TEN-T; 

4. zdôrazňuje, že potreba zaručenia účinnejšej ochrany práv pracovníkov pred zneužívaním 

by nemala byť zámienkou na obmedzenie voľnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi z 

rôznych členských štátov; vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní právnych predpisov, ktoré 

budú mať významný vplyv na fungovanie jednotného trhu s dopravou, rešpektovala 

zásady proporcionality a subsidiarity; 

5. berie na vedomie výzvy, s ktorými sa stretávajú prevádzkovatelia poštových služieb v 

dôsledku vytvorenia jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje, že úspech tohto 

ambiciózneho projektu, najmä v oblasti elektronického obchodu, závisí vo veľkej miere 

od formy trhu s balíkovými zásielkovými službami; zdôrazňuje, že treba zaručiť 

spravodlivú cezhraničnú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky pre súkromné subjekty 

a verejných prevádzkovateľov poskytujúcich komerčné služby; 

6. zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže by mala dodržiavať sociálne práva všetkých 

prevádzkovateľov v príslušných odvetviach; 

7. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty často nevykonávajú dostatočne právne predpisy 

EÚ v oblasti dopravy a nedodržiavajú zásady zakotvené v zmluvách, najmä ak ústredná 

vláda pristupuje k doprave ako k monopolu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riadne 

vykonávali a presadzovali súčasné právne predpisy EÚ, ktoré sú kľúčom k riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu, s cieľom zabezpečiť dodatočný prínos pre podniky, 

priemysel, spotrebiteľov, sociálne podmienky pracovníkov a životné prostredie; 

8. zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť fyzické, technické a regulačné prekážky medzi 

členskými štátmi, aby sa zabránilo roztrieštenosti jednotného trhu a uľahčila cezhraničná 

mobilita a územná spolupráca, čím sa stimuluje hospodárska súťaž; 

9. upriamuje pozornosť Komisie na nepriame prekážky hospodárskej súťaže, 

ktoré vyplývajú z rozdielov v pravidlách pre zdaňovanie, bezpečnosť, čas vedenia vozidla 

a odpočinku, typové označovanie a právach cestujúcich; 

10. víta pokrok v oblasti digitálnych technológií v doprave a cestovnom ruchu, ktoré 



 

PE585.808v02-00 4/6 AD\1107266SK.docx 

SK 

podporujú hospodársku súťaž, tvorbu pracovných miest, uľahčujú prístup MSP na väčšie 

trhy a prinášajú hmatateľné výhody pre spotrebiteľov; poukazuje na to, že digitalizácia a 

vítaný rozvoj kolaboratívnej ekonomiky prinesú významné zmeny v prevádzkových 

prostrediach odvetví a že v záujme využitia výhod procesu digitalizácie je potrebné 

zaviesť vhodný a jasný právny rámec; 

11. zdôrazňuje, že subjekty, ktoré pôsobia na základe nových hospodárskych modelov 

pozitívne ovplyvňujú trh dopravy a cestovného ruchu v EÚ, najmä tým, že zvyšujú 

dostupnosť služieb a zlepšujú ich kvalitu; 

12. víta zámer Komisie rokovať o vonkajších dohodách v oblasti leteckej dopravy s viacerými 

kľúčovými krajinami a regiónmi vo svete; domnieva sa, že týmto sa nielen zlepší prístup 

na trh, ale vzniknú aj nové obchodné príležitosti pre celosvetovo najlepšie európske 

odvetvie letectva, vytvoria sa kvalitné pracovné miesta, zachovajú sa prísne normy 

bezpečnosti, zohľadnia sa práva pracovníkov v tomto odvetví a prinesie to výhody pre 

spotrebiteľov; zdôrazňuje, že Parlament musí zohrávať dôležitú úlohu v rámci týchto 

rokovaní; 

13. vyzýva Komisiu, aby do rokovaní o týchto vonkajších dohodách o leteckej doprave 

zahrnula ustanovenie o spravodlivej hospodárskej súťaži s cieľom zabezpečiť rovnaké 

podmienky; 

14. nabáda Komisiu, aby podporovala súdržnosť, vrátane dotácií EÚ, medzi letiskami, ktoré 

sú geograficky blízko seba, ale na rozdielnych stranách štátnych hraníc; 

15. domnieva sa, že so zreteľom na prístavné služby treba pre verejné prístavy v Európe 

vytvoriť čoraz otvorenejší, konkurencieschopnejší a transparentnejší regulačný rámec 

a zároveň vytvárať ďalšie pracovné príležitosti; 

16. je presvedčený, že intenzívnejšia hospodárska súťaž vyplývajúca z postupného otvárania 

sa trhu EÚ s cestnou nákladnou dopravou môže priniesť spotrebiteľom výhody, no 

dôrazne odsudzuje skutočnosť, že určité opatrenia uplatňované niektorými členskými 

štátmi narúšajú integritu jednotného trhu v tejto oblasti; podporuje postoj Komisie v boji 

proti takýmto opatreniam; 

17. verí, že toto otvorenie trhu nákladnej cestnej dopravy nebude ďalšou príčinou sociálneho 

dampingu a okrem toho vyjadruje poľutovanie nad javom „schránkových spoločností“; 

18. vyjadruje ďalej poľutovanie nad tým, že v politikách EÚ sa nevenuje náležitá pozornosť 

ľahkým úžitkovým vozidlám, a to napriek skutočnosti, že sa čoraz častejšie používajú na 

obchádzanie správneho uplatňovania právnych predpisov o zamestnanosti, bezpečnosti 

a ochrane životného prostredia; 

19. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala oligopolné tendencie cenového dumpingu najmä 

v odvetví leteckej dopravy a v odvetví diaľkovej/linkovej autobusovej dopravy, a trvá na 

správnom uplatňovaní práva EÚ a spravodlivých konkurenčných podmienkach medzi 

jednotlivými druhmi dopravy; 

20. požaduje urýchlené uzavretie rokovaní o štvrtom železničnom balíku a vyjadruje 

presvedčenie, že by to malo ešte viac otvoriť osobnú železničnú dopravu hospodárskej 
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súťaži a zlepšiť efektívnosť sektora železničnej dopravy pri súčasnom zabezpečení kvality 

a zachovaní záväzkov služieb vo verejnom záujme; 

21. víta prijatie technického piliera štvrtého železničného balíka a je presvedčený, že sa tým 

posilní bezpečnosť železníc a zároveň odstránia technické prekážky hospodárskej súťaže 

prostredníctvom interoperability; 

22. zdôrazňuje význam cestovného ruchu ako dôležitej hnacej sily hospodárskeho rastu a 

vytvárania pracovných miest a vyzýva Komisiu, aby zaujala aktívny prístup k podpore 

konkurencieschopnosti odvetvia európskeho cestovného ruchu a k vytváraniu priaznivého 

prostredia pre rast a rozvoj; 

23. zdôrazňuje, že poštové služby a najmä cezhraničné doručovanie balíkov majú zásadný 

význam pre rozvoj elektronického obchodu v rámci EÚ; víta protimonopolné vyšetrovanie 

Komisie v odvetví elektronického obchodu a nabáda ju, aby naďalej monitorovala vývoj 

trhu v oblasti doručovania balíkov a poštových služieb; 

24. zdôrazňuje, že treba financovať udržateľné, dostupné, bezpečné dopravné projekty, ktoré 

by mohli pomôcť zlepšiť fungovanie celého európskeho dopravného systému; 

25. žiada, aby sa finančné prostriedky EÚ, ako napríklad Nástroj na prepájanie Európy (NPE), 

Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a program Horizont 2020, 

používali na rozvoj európskej dopravnej infraštruktúry a zvyšovanie kvantity a kvality 

služieb; 

26. vyzýva členské štáty, aby venovali dostatočnú pozornosť ukončovaniu cezhraničných 

projektov v oblasti infraštruktúry, a koordinovali svoje najdôležitejšie dopravné plány so 

susednými členskými štátmi; 

27. považuje za dôležité, aby sa v plnej miere využívali inovatívne finančné nástroje, ako je 

napríklad Európsky fond pre strategické investície, ktoré sú vhodné na financovanie 

projektov odvetvia dopravy s cieľom podporiť rast a konkurencieschopnosť; zdôrazňuje 

však, že zdroje vyčlenené na záručný fond EFSI nemôžu byť na úkor NPE a programu 

Horizont 2020, ktoré sú dôležitými nástrojmi na rozvoj spoločného trhu v odvetví 

dopravy; 

28. zdôrazňuje, že úplné otvorenie trhu železničnej dopravy by mohlo priniesť množstvo 

výhod pre prevádzkovateľov aj cestujúcich zo všetkých členských štátov; konštatuje však, 

že v tomto procese treba zohľadňovať rozdielne stupne rozvoja železničnej infraštruktúry 

v členských štátoch; zdôrazňuje potrebu zachovať v budúcom viacročnom finančnom 

rámci súčasnú úroveň investícií na vyrovnávanie rozdielov v železničnej infraštruktúre. 
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