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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: 

A. vzhledem k tomu, že od roku 1958 byl do odvětví dopravy díky podpoře Evropské 

investiční banky (EIB) investován více než bilion EUR, a doprava je tak odvětvím, ve 

kterém je EIB nejaktivnější; 

B. vzhledem k tomu, že snižování emisí v odvětví dopravy představuje důležitou výzvu a že 

výrazné snižování emisí NOx, CO2 a dalších významných emisí z dopravy je nezbytné, 

pokud má EU splnit své dlouhodobé cíle v oblasti klimatu; vzhledem k tomu, že hustota 

dopravy a znečištění ovzduší představují významný problém při rozvoji všech druhů 

městské mobility a ochraně lidského zdraví; 

C. vzhledem k tomu, že v roce 2015 investovala EIB 14 miliard EUR do dopravních 

projektů, z nichž bude mít prospěch 338 milionů cestujících ročně a které ročně povedou k 

úspoře 65 milionů hodin na cestách; 

1.  vítá plán, který oznámil předseda Komise Juncker, že bude přezkoumáno nařízení o 

Evropském fondu pro strategické investice, s cílem zvýšit kapacitu Investičního plánu pro 

Evropu z 315 miliard EUR na 630 miliard EUR do roku 2022; zdůrazňuje však, že by to 

nemělo vést k omezování dobře fungujících zdrojů financování udržitelné dopravní 

infrastruktury; doufá zejména, že prostředky financování, které byly odebrány z nástrojů, 

jako je Nástroj pro propojení Evropy, ve prospěch EFSI, budou opět obnoveny; 

zdůrazňuje význam vyváženého přidělování prostředků mezi jednotlivými regiony a 

zdůrazňuje, že je třeba dokončit hlavní síť TEN-T do roku 2030; 

2. domnívá se, že současné fungování Fondu pro strategické investice (EFSI) je vzhledem k 

tomu, že země EU-13 z tohoto fondu obdržely doposud jen 8 % investic, v rozporu s 

příslušným nařízením, v němž se uvádí, že fond EFSI by měl přispívat k posílení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie; domnívá se také, že soustřeďování 

kapitálu v zemích EU-15 a poskytování nedostatečných prostředků zemím EU-13 zvětšuje 

sociální a hospodářské nerovnosti mezi západními a východními regiony EU; upozorňuje 

na to, že tyto nerovnosti přispívají k odlivu mozků a k odcházení mladých lidí z chudších 

členských států EU do zemí v západní části EU, což v zemích, které opouštějí, zvyšuje 

tlak na sítě sociálního zabezpečení; poukazuje rovněž na to, že v západních zemích EU 

vzrůstá nespokojenost se změnami ve struktuře jejich trhů práce, k nimž dochází v 

důsledku přistěhovalectví z chudších členských států EU, což vlády těchto 

západoevropských zemí často vede k tomu, že v rámci své sociální legislativy přijímají 

změny, které jsou de facto diskriminační povahy; 

3.  vyzývá EIB, aby i nadále podporovala udržitelnou, bezpečnou a inovativní dopravu 

šetrnou vůči klimatu a aby se i nadále zaměřovala na přepravu cestujících se sníženou 

pohyblivostí; zdůrazňuje, že je prioritou Unie zajistit dostatečné financování projektů s 

evropskou přidanou hodnotou, včetně přeshraničních dopravních spojení, zejména 

nepoužívaných nebo zrušených železničních spojení v příhraničních regionech; 

zdůrazňuje, že evropská investiční politika by měla věnovat větší pozornost horizontálním 

otázkám, zvláště co se týče budoucnosti jednotlivých druhů dopravy a služeb, protože je 
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nezbytné, aby současně a v souladu s tím probíhal také vývoj alternativních energetických 

a telekomunikačních sítí; 

4. vyzývá EIB, aby v rámci svého financování dopravních projektů brala v úvahu a hledala 

synergie s odvětvím cestovního ruchu s cílem podporovat rozvoj a konkurenceschopnost 

tohoto odvětví v EU; 

5. domnívá se, že inovativní a účinné hospodářství potřebuje pokročilý a vysoce kvalitní 

přepravní systém a infastrukturu, jež by měly patřit k prioritám, se zvláštním zaměřením 

na východní regiony EU a rovněž na inovativní, multimodální řešení infrastruktury, jako 

jsou krátké multimodální tunely, mosty nebo převozní lodě v řídce obydlených oblastech; 

6. poukazuje na míru nerovnosti1 v počtu investičních projektů, které byly financovány v 

západních a ve východních členských státech; v této souvislosti zdůrazňuje význam 

zeměpisné vyváženosti investic, do nichž se EIB zapojuje, a očekává, že EIB a Komise 

poskytnou příslušnou technickou a administrativní pomoc na přípravu projektů v zemích, 

které to potřebují; zdůrazňuje významnou úlohu místních a regionálních orgánů v tomto 

procesu; 

7. podporuje Komisi v její snaze o revizi současného finančního nařízení; podporuje zejména 

ta ustanovení nařízení, která se týkají používání inovativních nástrojů financování, jako 

jsou projektové dluhopisy, pokud nevedou k socializaci ztrát a privatizaci zisků; 

8. varuje před trendem, kdy investiční fondy založené na partnerství veřejného a 

soukromého sektoru nahrazují tradiční unijní mechanismy financování a v kontextu fondu 

EFSI jsou částečně financovány z peněz, které byly dříve vyčleněny na jiné účely; 

upozorňuje na to, že fond EFSI nebyl dosud schopen přispět k posílení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti Unie, a že strukturální fondy EU proto stále představují 

hlavní fondy, které jsou schopny sloužit cílům EU v oblasti politiky soudržnosti; 

9. zdůrazňuje význam cílů stanovených konferencí COP 21 v oblasti dopravy pro boj proti 

změně klimatu; zdůrazňuje, že by měly být k dispozici finanční prostředky, jež by zajistily 

přechod ze silniční dopravy na železniční a na námořní a vnitrozemskou vodní dopravu; 

zdůrazňuje také, že je třeba věnovat pozornost investicím do čistých zdrojů energie pro 

dopravu a moderních služeb v této oblasti; navrhuje za tímto účelem, aby byly zvýšeny 

kapacity nástrojů financování, které se na tuto oblast specializují, jako je evropský nástroj 

pro čistou dopravu (ECTF); 

10. zdůrazňuje, že investice by měly být založeny na minimalizaci externích nákladů, včetně 

nákladů způsobených změnou klimatu, a tedy na omezování zátěže pro budoucí veřejné 

rozpočty; 

11. vyzývá Komisi a EIB, aby podporovaly investice do udržitelné městské mobility, nejlépe 

na základě plánů udržitelné městské mobility (SUMP), jež stanoví patřičná kritéria pro 

omezování hustoty provozu, změny klimatu, znečištění ovzduší, hluku a počtu dopravních 

nehod; 

                                                 
1 Nezávislá hodnotící zpráva EIB nazvaná „Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic 
Investments“ („Hodnocení fungování Evropského fondu pro strategické investice“) 
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm). 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
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12. konstatuje, že za účelem snížení zátěže pro daňové poplatníky i obecně veřejných financí 

v oblasti výstavby a údržby infrastruktury, by projekty v oblasti dopravní infrastruktury, 

které jsou založeny na partnerství veřejného a soukromého sektoru, měly obecně vycházet 

ze zásady, že platí uživatel; 

13. konstatuje, že EIB používá na podporu veřejných a soukromých investic do dopravy 

širokou škálu finančních nástrojů, jako jsou úvěry, záruky, projektové dluhopisy a 

partnerství veřejného a soukromého sektoru; zdůrazňuje, že je důležité koordinovat různé 

typy financování EU k zajištění toho, aby byly splněny cíle dopravní politiky na území 

celé EU, i s ohledem na to, že ne všechny projekty je vhodné financovat prostřednictvím 

nástrojů, které jsou založeny na partnerství veřejného a soukromého sektoru; 

14. zdůrazňuje, že investiční politiky Unie je třeba optimalizovat prostřednictvím slučování 

jednotlivých nástrojů investiční podpory (fond EFSI, fondy ESI, nástroj CEF, projektové 

dluhopisy, různé další fondy atd.); žádá, aby mezi EIB a Komisí byla vytvořena 

koordinační struktura, s cílem optimalizovat společné používání těchto různých nástrojů 

na bázi jednotlivých projektů, tak aby půjčky, dotace a garanční mechanismy bylo možné 

kombinovat v rámci téhož projektu za co nejlepších podmínek;  

15. je přesvědčen, že transparentnost a přístup občanů k informacím o plánech a strukturách 

financování jsou nezbytné k zajištění dobrého ohlasu projektů a jejich přijetí ze strany 

občanů. 
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