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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 

návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí předložený návrh rozpočtu pro dopravní politiku EU v okruhu 1a, v 

hlavě 6 „Mobilita a doprava“; trvá na tom, že dopravní politika Unie je zásadní pro 

volný pohyb osob a zboží, pro globální evropskou integraci, pro sociální a územní 

soudržnost Unie a pro celkovou konkurenceschopnost; zdůrazňuje proto, že tato politika 

potřebuje ambiciózní rozpočet pro odvětví dopravy, aby byla zachována důvěryhodnost 

probíhajících projektů a byla zabezpečena odpovídající síť infrastruktur a zajištěno její 

řádné fungování a také bezpečnost, byly zabezpečeny dlouhodobé investice, které 

podpoří evropské podniky, a podařilo se získat doplňující soukromé financování; 

2. je přesvědčen, že nástroj pro propojení Evropy (CEF) je klíčovým nástrojem 

poskytujícím evropskou přidanou hodnotu, pokud jde o optimalizaci dopravní sítě v 

Unii jako celku tím, že propojuje nebo modernizuje novou i stávající dopravní 

infrastrukturu; upozorňuje na zásadní úlohu, kterou hraje program CEF v odvětví 

dopravy při snaze o dokončení hlavní sítě TEN-T a globálních sítí, a poukazuje na to, že 

v zájmu dlouhodobého plánování vyžaduje program CEF stabilní a odpovídající 

financování; lituje toho, že v minulosti byly provedeny rozpočtové škrty na úkor 

programu CEF, a trvá na tom, že jakékoli nové škrty jsou nepřijatelné; bere na vědomí, 

že Komise navrhuje pro oddíl dopravy v programu CEF zvýšení závazků a plateb o 39,4 

%, resp. 5,3 %, a domnívá se, že s přihlédnutím k tomu, že rok 2019 je prvním rokem 

současného víceletého rámce, kdy lze žádat dodatečné finanční prostředky pro projekty 

zahájené v letech 2014–2016, jsou tyto částky naprostým minimem; 

3. vítá přerozdělení prostředků z Fondu soudržnosti ve výši 1,7 miliardy EUR v roce 2019 

na dopravní program CEF; připomíná, že tyto prostředky jsou vyhrazeny výlučně na 

infrastrukturní projekty TEN-T v členských státech, jež mají nárok na financování z 

Fondu soudržnosti; 

4. zdůrazňuje, že projekt Rail Baltica založený na evropském rozchodu kolejí je jedním z 

nejdůležitějších projektů tohoto druhu v Unii, navrhované financování je však 

nedostatečné; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že financování Unie bude zachováno 

v nezměněné výši; 

5. vítá skutečnost, že v květnu 2018 byla vyhlášena nová výzva v rámci složky programu 

CEF pro dopravu s cílem podpořit politické hlavní směry třetího balíčku opatření v 

oblasti čisté mobility a další výzvy k podávání nabídek budou vyhlášeny v roce 2019; 

připomíná úspěch výzvy k podávání nabídek s kombinováním zdrojů z roku 2017 a 

naléhavě vyzývá Komisi, aby podobnou výzvu opakovala pro rok 2019; i letos znovu 

zdůrazňuje, že je nutno zajistit doplňkovost mezi programem CEF a dalšími fondy, 

zejména EFSI u projektů přinášejících příjmy, ve snaze maximalizovat přidanou 

hodnotu Unie při financování projektů a podnítit další soukromé investice do inovací ve 

velkém rozsahu, jako je systém ERTMS a rozšiřování digitálních kapacit; současně 

připomíná, že v rámci složky programu CEF Doprava mají i nadále zůstat hlavním 

nástrojem financování infrastrukturních a přeshraničních projektů podél koridorů TEN-

T finanční granty; 
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6. připomíná závazky vyplývající z Pařížské dohody; upozorňuje na to, že v blízké 

budoucnosti bude Evropa čelit vzrůstajícím výzvám spojeným s dopravou, jako je 

zmírňování dopadů změny klimatu a zvyšující se poptávka po nákladní dopravě, které 

budou muset zahrnovat transformaci energetiky a nové formy mobility, a připomíná, že 

tyto výzvy budou vyžadovat dostatečné financování, aby byla Evropa i nadále 

inkluzivní a konkurenceschopná; zdůrazňuje proto, že je zásadně důležité podporovat 

přechod k jiným druhům dopravy a přidělit na něj odpovídající finanční prostředky k 

vybudování jednotného evropského železničního prostoru, například zavedením 

systému ERTMS, koridorů nákladní železniční dopravy, vysokorychlostní železnice a 

přeshraničních železničních spojení, a na podporu „námořních dálnic“ a 

vnitrozemských vodních cest, včetně nízkoemisní trajektové přepravy, aby se podařilo 

dosáhnout udržitelného odvětví dopravy; navíc má za to, že efektivní a ekologické 

řízení logistiky zaměřené na všechny druhy dopravy v Unii může velkou měrou přispět 

k uvolnění přetížených dopravních cest a ke snížení emisí CO2, a naléhavě vyzývá 

Komisi, aby prosazovala digitalizaci v logistice; 

7. připomíná, že je důležité podporovat rozsáhlou součinnost mezi složkami nástroje CEF 

pro dopravu a pro digitální služby, aby se tak maximalizoval finanční pákový efekt u 

projektů zaměřených na podporu digitalizace koridorů TEN-T; 

8. je přesvědčen, že příspěvek z rozpočtu EU pro agentury, jejichž činnost souvisí s 

dopravou, by měl odrážet jejich úkoly; konstatuje, že rozpočet přidělený agentuře 

EASA je stabilní, že rozpočet pro agenturu EMSA se oproti předchozímu rozpočtovému 

roku mírně zvýšil a že rozpočet přidělený agentuře ERA se bohužel snížil; připomíná, 

že oblast působnosti agentur ERA, EASA a EMSA se v poslední době rozšířila, což 

vyžaduje dostatečné financování a personál, aby bylo zajištěno, že se svých nových 

odpovědností zhostí úspěšně; v tomto ohledu připomíná velmi významný vývoj 

mandátu agentury EASA, který vyplývá z nedávného přijetí jejího revidovaného 

základního nařízení, jež obsahuje nové kompetence (např. drony, ATM/ANS, životní 

prostředí, kybernetická bezpečnost, výzkum, mezinárodní přítomnost), a proto by měl 

být návrh rozpočtu agentury EASA navýšen z hlediska finančních i lidských zdrojů, aby 

byla odpovídajícím způsobem vybavena a byla schopna nadále zachovávat vysokou 

úroveň bezpečnosti občanů Unie; 

9. připomíná, že kosmický průmysl je pro Unii klíčový a že projekty Galileo a EGNOS 

jsou široce využívány v odvětví dopravy a že EGNOS je plně v provozu od roku 2011 

ku prospěchu všech druhů dopravy; zdůrazňuje, že projekt Galileo je v plném rozsahu 

financován z rozpočtu EU a jeho uvedení do plného provozu bude mít pro ekonomiku 

EU zásadní přínosy, protože bude poskytovat skutečné služby průmyslovým odvětvím a 

občanům; bere na vědomí, že projekt Galileo aktuálně pracuje s 22 satelity a do plného 

provozu by měl být uveden do roku 2020, jakmile bude na oběžné dráze 30 jeho 

satelitů; domnívá se proto, a to i s přihlédnutím k naléhavé výzvě zajistit kybernetickou 

bezpečnost, že je nanejvýš důležité, aby byl na zabezpečení zprovoznění dalších satelitů 

přidělen rozpočet v odpovídající výši; upozorňuje na klíčové úkoly Agentury pro 

evropský globální navigační družicový systém, pokud jde o Galileo a evropskou službu 

pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS); domnívá se, že Agentura pro evropský 

globální navigační družicový systém musí mít dostatek zaměstnanců k zajištění toho, 

aby evropský globální navigační družicový systém řádně fungoval a mohl být využíván;  
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10. je přesvědčen, že zlepšení efektivity odvětví dopravy a snížení míry emisí z něj jsou 

vzájemně provázanými cíli, k jejichž dosažení mohou výrazně přispět výzkum a 

inovace ve spolupráci s příslušnými agenturami EU; bere na vědomí navrhovanou 

stabilitu rozpočtu přiděleného v rámci programu Horizont 2020 společnému podniku 

SESAR 2 (a to jak pokud jde o výzkum a vývoj, tak o zavádění systému řízení letového 

provozu) a společným podnikům Shift2Rail a Clean Sky 2 a společnému podniku pro 

palivové články a vodík 2, přičemž zdůrazňuje, že pro úspěch těchto programů je 

důležité zajistit odpovídající financování;  

11. je přesvědčen, že financování Unie na dopravní infrastrukturu by mělo mít na zřeteli 

tyto aspekty:  

- interkonektivita mezi koridory a komplexní síť a přeshraniční spojení;  

- intermodalita jako základ pro rozhodování o projektech;  

- interoperabilita jako podmínka pro spolufinancování dopravních projektů;  

- je třeba upřednostňovat kvalitu spolufinancovaných projektů před jejich kvantitou 

nebo velikostí;  

- účast občanů na transparentním rozhodování a monitorování průběhu velkých 

projektů, které mají celkový investiční objem přes 1 miliardu EUR;  

12. lituje toho, že Unie není vždy úspěšná při seznamování veřejnosti s přímými dopady 

svých politik a finančních programů, mimo jiné proto, že tyto dopady nejsou dostatečně 

zjištěny či vyhodnoceny; poukazuje na to, že pokud jde o odvětví dopravy, velice 

znepokojivá je celková neinformovanost o právech cestujících v Unii, a lituje toho, že 

příslušná nařízení, zvláště v odvětví letecké nebo železniční dopravy, nejsou vždy ve 

všech členských státech uplatňována konzistentně; zdůrazňuje, že v době, kdy lze 

snadno spustit dezinformační kampaň, se musí této záležitosti dostat větší podpory;  

13. zdůrazňuje, že pilotní projekty a přípravné akce jsou pro Parlament vítanými 

příležitostmi k poskytnutí přímé finanční pobídky iniciativám podporujícím jeho 

legislativní činnost, z jejichž rozpracování se pak přímo zodpovídá Komise; lituje toho, 

že o výsledcích vyplývajících z těchto projektů a akcí není vždy důsledně informován, a 

žádá Komisi, aby do konce funkčního období předložila zevrubnou analýzu projektů 

financovaných v tomto volebním období, a také pokyny, které nebudou obsahovat 

pouze cíle, ale také metodu jejich výběru.  
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