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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

 

A. vzhledem k tomu, že tematické zaměření, jehož cílem je zvýšit účinnost evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF) a podpořit úsilí regionů o provádění strategie 

Evropa 2020, záměrně soustřeďuje investice uskutečňované v rámci tematického cíle 7 

na zlepšování kvality dopravní infrastruktury, včetně efektivního využívání existující 

infrastruktury; 

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit politiky soudržnosti s cílem zvrátit narůstající 

rozdíly mezi členskými státy, a to i navýšením rozpočtu Evropské unie; 

C. vzhledem k tomu, že Fond soudržnosti (FS) a Evropský fond pro regionální rozvoj 

(EFRR) poskytují podporu rozvoji jak sítě TEN-T, tak regionální a místní dopravní 

infrastruktury, která součástí TEN-T není, zejména v méně rozvinutých členských 

státech a regionech, ve kterých je stále zapotřebí značného úsilí k doplnění chybějících 

propojení, odstraňování překážek v infrastruktuře a modernizaci kolejových vozidel; 

D. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy a infrastruktura pro toto odvětví jsou ústřední 

a nezbytné pro rozvoj každé země, jakož i pro dobré životní podmínky obyvatelstva 

členských států, což je důvod, proč odvětví dopravy zůstává klíčovou investiční oblastí, 

která přispívá k růstu, konkurenceschopnosti a rozvoji posilováním hospodářského 

potenciálu každého regionu EU, a napomáhá tak hospodářské a sociální soudržnosti, 

podporuje vnitřní trh, čímž usnadňuje soudržnost, integraci a sociální a ekonomické 

začlenění, vyvažuje nerovnosti mezi regiony, usnadňuje přístup ke službám a odborné 

přípravě v nejvzdálenějších regionech, jimž v současné době hrozí vylidnění, a posiluje 

sítě pro začínající podniky a rozvoj podnikání; 

E. vzhledem k tomu, že rozvoj koridorů hlavní sítě zahrnuje coby nedílnou součást složky, 

jako jsou infrastruktura pro alternativní paliva (zařízení pro nabíjení) a inteligentní 

a inovační dopravní systémy, a hraje nepostradatelnou úlohu jako prostředek k 

dekarbonizaci dopravního systému jako celku; 

F. vzhledem k tomu, že v rámci období financování 2014–2020 bylo prostřednictvím 

nástroje pro propojení Evropy přiděleno přibližně 24 miliard EUR, zejména 

na železniční projekty; 

G. vzhledem k tomu, že celkový rozpočet na dopravu v rámci nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) na období 2014–2020 činí 24,05 miliardy EUR, z čehož 11,305 miliardy 

EUR je k dispozici výhradně na projekty, které se nacházejí na území členských států, 

jež jsou způsobilé pro Fond soudržnosti; 

H. vzhledem k tomu, že udržitelné investice hrají klíčovou úlohu nejen při řešení problémů 

s omezeními v oblasti kapacity a zhoršující se infrastrukturou, ale rovněž při zajišťování 

dlouhodobé údržby;  
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I. vzhledem k tomu, že členské státy čelí společné výzvě spočívající ve financování 

dopravní infrastruktury z velmi omezeného rozpočtu a v budování sítě, jež by lépe 

integrovala a propojovala jednotlivé druhy dopravy, jakož i v zajišťování efektivních 

dopravních služeb a bezpečnosti cestujících; 

J. vzhledem k tomu, že většina finančních prostředků EU vyčleněných na dopravu je v 

rámci Komise řízena jinými generálními ředitelstvími, než je GŘ MOVE, což nepřeje 

harmonizovanému přístupu k dokončování TEN-T; 

1. konstatuje, že při dokončování strategických částí hlavních a globálních sítí TEN-T 

prostřednictvím projektů plánovaných v rámci EFRR a FS se stále nedaří dosáhnout 

většího pokroku a míra vybraných projektů je nízká; vyjadřuje politování nad 

zpožděním při provádění stávajícího programového období, jež mělo výrazný negativní 

dopad na investice do železniční dopravy; vybízí proto Komisi, aby prošetřila, jak by 

mohla být současná omezení v provádění překonána, a vyzývá ji, aby předložila návrhy 

na zvýšení míry vybraných projektů; 

2. připomíná, že členské státy byly podle nařízení a dohod o partnerství uzavřených 

s Komisí povinny předložit do konce roku 2016 své dopravní strategie pro období 

do roku 2030; vyzývá Komisi, aby proto Parlamentu poskytla hodnocení návrhů 

obsažených ve vnitrostátních strategiích, vnitrostátních operačních programech a TEN-

T a aby vypracovala a zveřejnila neformální strategii pro dopravu, jež bude vycházet z 

vnitrostátních strategií vypracovaných členskými státy v rámci dohod o partnerství; 

vyzývá Komisi, aby rovněž vypracovala, zveřejnila a nepřetržitě aktualizovala mapu 

TEN-T obsahující dopravní projekty, které jsou právě prováděny nebo byly navrženy 

v rámci operačních programů členských států pro období financování 2007–2013 i 

2014–2020; vyzývá Evropský účetní dvůr (EÚD), aby sestavil zvláštní zprávy o 

provádění projektů napříč členskými státy, které se zaměří na období přípravy projektů, 

postupy zadávání veřejných zakázek, náklady na studie proveditelnosti a inženýrské 

služby, náklady na výstavbu a ekonomickou efektivitu; vyzývá navíc Komisi, aby 

zvláštní zprávy EÚD zohlednila a aby posoudila možnost sdílení osvědčených postupů 

s cílem harmonizovat postupy a stanovit standardní náklady, což by umožnilo lepší 

vynakládání prostředků EU;  

3. vyzývá Komisi, aby podrobila přezkumu svá interní správní pravidla s cílem posílit 

účast GŘ MOVE na rozhodnutích týkajících se projektů a postupů v oblasti dopravy; 

vyzývá rovněž Komisi, aby vyhodnotila možnost zlepšení a posílení zapojení 

příslušných generálních ředitelství do operačních programů v oblasti dopravy za účelem 

lepšího provádění nařízení o TEN-T; 

4. vyzývá Komisi, aby využila závěry výše uvedeného hodnocení pro nařízení v oblasti 

dopravní politiky pro období po roce 2020; 

5. zdůrazňuje, že několik členských států stále zaostává, pokud jde o plnění základních 

cílů společné dopravní politiky EU v oblasti snižování emisí a modálního přechodu 

k železniční a udržitelné vnitrozemské vodní dopravě, zejména srovnáme-li členské 

státy ve střední a východní Evropě se státy západoevropskými; upozorňuje, že jejich 

konkrétní potřeby nejsou vždy v souladu s investičními prioritami EU, a vyzývá tudíž 

Komisi k poskytování nezbytné podpory a pomoci při financování dopravních projektů 

v rámci EFRR a FS a k podpoře střednědobých až dlouhodobých investičních 
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programů; doporučuje rovněž Komisi, aby vyčlenila technickou pomoc zemím, které 

zaostávají při plnění základních cílů EU v odvětví dopravy; 

6. vyzývá k trvalé a vyvážené podpoře hlavních a globálních sítí a horizontálních priorit 

TEN-T a vybízí Komisi a členské státy, aby pro účely evropských přeshraničních 

infrastrukturních projektů v plné míře využívaly potenciálu Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a Fondu soudržnosti s cílem dokončit hlavní a globální transevropskou 

dopravní síť a aby udržovaly, modernizovaly a renovovaly existující infrastrukturu a 

lépe integrovaly vnitrostátní dopravní sítě do přeshraničních spojů, pokud jde o 

propojení, intermodalitu a interoperabilitu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné, 

aby byly v rámci dopravní politiky a politiky soudržnosti v období po roce 2020 z 

rozpočtu přidělovány odpovídající finanční prostředky a existovaly jasně strukturované 

programy financování, přičemž je třeba zaměřit se na chybějící zrušené a opuštěné 

regionální přeshraniční spoje; 

7. bere na vědomí rozšířenější uplatňování přístupu kombinování zdrojů; vyzývá však k 

podstatnému nárůstu ve výměně osvědčených postupů a poskytování technické pomoci 

a souborů přípravných nástrojů členským státům s cílem šířit informace o finančních 

nástrojích; připomíná také, že finanční nástroje nejsou vždy vhodné k financování 

železnic, vnitrozemských vodních cest nebo přeshraničních projektů a že menší země 

čelí obtížím při provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru; zdůrazňuje 

v této souvislosti, že  pro účely dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 je třeba 

mobilizovat veřejné a soukromé finance; zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zachovat 

výraznou grantovou složku fondů EU, neboť granty zůstávají nezbytným nástrojem, 

pokud jde o přilákání financování ze soukromých zdrojů a odstraňování rozdílů mezi 

členskými státy i o zajištění toho, aby mezi veřejnými a soukromými investory 

existovala spravedlivá rovnováha při sdílení zisků a ztrát; doporučuje, aby Komise 

určila vhodné finanční nástroje s cílem zajistit propojení v celé EU spojené 

s účinnějšími a bezpečnějšími dopravními službami; zdůrazňuje však, že nové finanční 

nástroje EU či nové fondy EU nemohou být vytvářeny na úkor financování dopravní 

politiky nebo finančního krytí určeného pro dopravu; 

8. s ohledem na budoucí výzvy stojící před dopravní politikou EU na celosvětovém trhu, 

zejména s ohledem na nové technologie, inteligentní dopravní systémy a rostoucí 

konkurenci na trhu, zdůrazňuje nezbytnost zachování minimálně stejné úrovně 

financování pro investiční projekty EU v oblasti dopravy; 

9. vyzývá, aby byly fondy politiky soudržnosti vyčleněny na rozvoj multimodální 

infrastruktury, včetně podpory projektů pro řešení multimodálních terminálů a rozvoj 

inteligentních dopravních systémů pro kombinovanou přepravu; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby v příštím programovém období i nadále pokračovaly 

ve spolufinancování projektů v souladu se zásadou „ztráty prostředků v případě jejich 

nevyužití“; 

11. vybízí členské státy a regiony, aby při zpoplatnění své silniční sítě uplatňovaly zásadu 

„uživatel a znečišťovatel platí“ s cílem podpořit ekologickou logistiku a vytvářet 

příjmy, které mohou poskytnout náhradu do jednotlivých příslušných veřejných 

rozpočtů; 
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12. podporuje, aby byly v souladu s Vallettským prohlášením o bezpečnosti silničního 

provozu vyčleněny odpovídající zdroje na výzkum, programy a projekty podporující 

bezpečnost silničního provozu v Evropě; 

13. vybízí Komisi, členské státy a regiony, aby více podporovaly cyklistickou 

infrastrukturu, např. další rozvoj sítě EuroVelo, v kombinaci s evropskými železničními 

spojeními; 

14. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby byly k dispozici zdroje na podporu udržitelné 

městské mobility, rozvoje inteligentních dopravních systémů, projekty pro cyklisty a 

chodce a zlepšení dostupnosti dopravy pro osoby se zdravotním postižením. 
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