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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

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

1. bere na vědomí, že v roce 2015 bylo  

–  2 276 574 666 EUR v prostředcích na závazky a 1 742 254 807 EUR v prostředcích na 

platby k dispozici na dopravní politiky, jež zahrnují Nástroj pro propojení Evropy, 

bezpečnost dopravy a práva cestujících a dopravní agentury, 

–  241 000 390 EUR v prostředcích na závazky a 152 559 306 EUR v prostředcích na 

platby k dispozici na výzkum a inovaci v oblasti dopravy, včetně společných podniků 

SESAR2 a Shift2Rail, 

–  75 145 385 EUR v prostředcích na závazky a na platby k dispozici na správní výdaje; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že v rámci procesu udělování absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie – Komise je třeba projít několik různých zpráv ve 

snaze získat ucelený pohled na plnění rozpočtu týkajícího se dopravy; dále vyjadřuje 

politování nad tím, že není harmonizováno finanční výkaznictví rozpočtových prostředků, 

tj. zda jsou zohledněny inkasní příkazy, účast třetích zemí, účelově vázané příjmy atd., 

kvůli čemuž je proces udělování absolutoria velmi obtížný; 

3. poznamenává, že zbývající závazky na konci roku 2015 činily celkem 4 243 milionů EUR 

(v roce 2014 se jednalo o 2 843 milionů EUR); 

4. poznamenává, že v roce 2015 byla v rámci výzev Nástroje pro propojení Evropy 

k předkládání návrhů z roku 2014 prostřednictvím grantových dohod podepsaných v roce 

2015 vyčleněna na 263 projektů v oblasti dopravy částka ve výši 12,8 miliardy EUR; dále 

poznamenává, že kombinací příspěvku EU s regionálními rozpočty a rozpočty členských 

států, jakož i s půjčkami od Evropské investiční banky (EIB) přineslo financování v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy celkové investice ve výši 28,3 miliardy EUR; 

5. poznamenává, že v oblasti „konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“, do níž 

doprava patří, auditoval Účetní dvůr jen sedm transakcí, které spadají do odpovědnosti 

GŘ pro mobilitu a dopravu; poznamenává, že chyby byly nalezeny jen v jedné 

z auditovaných transakcí a že tyto chyby se týkaly nesouladu s pravidly pro zadávání 

veřejných zakázek; 

6. vzhledem k tomu, že vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) 

a záručního fondu s 50% cílovou sazbou ovlivnilo rozpočtovou flexibilitu ve víceletém 

finančním rámci na období 2014–2020 a že byl snížen plánovaný rozpočet pro Nástroj pro 

propojení Evropy, je toho názoru, že návrh Komise prodloužit dobu trvání EFSI by se měl 

opírat o posouzení dopadů tohoto nástroje; 

7. zdůrazňuje, že v hodnotící zprávě EIB se upozorňuje na zeměpisnou nerovnováhu 

a odvětvovou koncentraci v portfoliu okna pro infrastrukturu a inovace (IIW) a že je 

financování z IIW soustředěno (63 %) do třech členských států; vyzývá Komisi, aby 
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neprodleně posoudila dopad EFSI na Evropskou unii jako celek; vyjadřuje politování nad 

tím, že EFSI není dostatečně využíván na financování inovativních dopravních projektů 

ve všech druzích dopravy, např. na podporu udržitelných dopravních prostředků nebo na 

další povzbuzení procesu digitalizace či bezbariérového přístupu; 

8. vyjadřuje politování nad tím, že Komise (GŘ pro mobilitu a dopravu) dosud nesestavila 

formální konsolidovaný strategický dokument týkající se dohledu nad rozvojem koridorů 

hlavní sítě TEN-T; vyzývá Komisi k tomu, aby takový strategický dokument týkající se 

činností v oblasti dohledu a transparentnosti přijala; připomíná, že transparentnost 

a konzultace se všemi zúčastněnými stranami přispívají k úspěchu dopravních projektů; 

9. poznamenává, že Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) dosud nestanovila 

kontrolní strategii zahrnující veškeré kontroly, jež mají být provedeny v jednotlivých 

fázích procesu řízení grantů; vyzývá proto organizaci INEA, aby vyvinula klíčové 

ukazatele výkonnosti, pomocí nichž by bylo možné měřit účinnost a účelnost kontrol, 

a aby v plném rozsahu zavedla kontroly průběžných a konečných plateb ex ante a ex post; 

10. zdůrazňuje, že projekty v oblasti dopravy budou v období 2014–2020 financovány 

z několika zdrojů, včetně Nástroje pro propojení Evropy, Fondu soudržnosti, Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a fondu EFSI; vyzývá proto Komisi, aby rozvíjela součinnost 

s cílem zvýšit efektivitu přidělování dostupných prostředků z těchto různých zdrojů 

financování a umožnit kombinování těchto zdrojů; vyzývá Komisi, aby každoročně 

vydávala a zveřejňovala – mimo jiné na svých internetových stránkách – snadno dostupné 

seznamy projektů v oblasti dopravy, včetně procentních podílů způsobů dopravy, 

a cestovního ruchu, jež jsou spolufinancovány ze zmíněných fondů; 

11. vyjadřuje politování nad tím, že společný podnik Shift2Rail dosud nezískal finanční 

nezávislost; poznamenává, že v důsledku toho je rozpočtové a finanční řízení společného 

podniku zahrnuto do finančního řízení Komise (GŘ pro mobilitu a dopravu); vítá však 

skutečnost, že v květnu 2016 konečně dosáhl finanční nezávislosti; 

12. poznamenává, že roční rozpočet společného podniku S2R na rok 2015 činil 48,04 milionu 

EUR v prostředcích na závazky, z čehož 45,33 milionu EUR bylo k dispozici na operační 

výdaje a 2,71 milionu EUR na správní výdaje; vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyl 

podepsán žádný grant, byla výše prostředků na platby, které jsou k dispozici na operační 

výdaje, stanovena na 0,00 EUR, zatímco prostředky na platby, které jsou k dispozici na 

správní výdaje, činily 2,71 milionu EUR, z čehož 1,35 milionu EUR představuje 

příspěvek Unie; 

13. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že dosud nebyly vybrány příspěvky od členů 

společného podniku S2R za rok 2014 a že příspěvek za rok 2015 (1,35 milionu EUR) byl 

vybrán jen částečně; 

14. vítá dokončení správní struktury, uzavření procesu členství ve společném podniku S2R 

a přijetí strategického hlavního plánu, což byl předpoklad pro přijetí prvních ročních 

pracovních plánů společného podniku, a tudíž i pro zahájení výzev k předkládání návrhů; 

vyjadřuje však politování nad tím, že v roce 2015 nebyl jmenován výkonný ředitel; 

15. poznamenává, že v prosinci 2015 společný podnik S2R zveřejnil čtyři výzvy 

k předkládání návrhů, na něž bylo vyčleněno 170 milionů EUR na podporu inovací 
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v železniční dopravě, přičemž 90 milionů EUR poskytla Unie; poznamenává, že částka 90 

milionů EUR vznikla součtem prostředků na rok 2015 (45,33 milionu EUR) a na rok 2016 

(45,25 milionu EUR); 

16. zastává názor, že by Komise měla dále zvyšovat transparentnost správy prostředků; 

17. vyjadřuje politování nad tím, že prostředky na cestovní ruch stále nejsou dostačující, 

především pokud jde o podporu rozvoje projektů v oblasti udržitelného a přístupného 

cestovního ruchu a podporu malých a středních podniků a mikropodniků, jakož i rozvoje 

ekonomiky sdílení; 

18. navrhuje, aby Parlament udělil Komisi absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Unie 

na rozpočtový rok 2015, pokud jde o odvětví spadající do oblasti působnosti Výboru pro 

dopravu a cestovní ruch. 
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