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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 
zprávy, kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

Úvod

1. trvá na tom, že víceletý finanční rámec (VFR) má strategický význam pro odvětví závislá 
na dlouhodobých investicích, jako je doprava; poukazuje na to, že dopravní infrastruktura 
je páteří jednotného trhu, je základem pro růst a vytváření pracovních míst a má zásadní 
význam pro zajištění čtyř základních svobod: volného pohybu osob, kapitálu, zboží a 
služeb; připomíná význam a obecná omezení příštího VFR vzhledem k rostoucímu 
objemu dopravy a narůstajícímu počtu výzev, zejména v oblasti životního prostředí, kde 
dochází k nárůstu emisí CO2, jemných částic a znečišťujících plynů, a to navzdory tomu, 
že jsme si stanovili ctižádostivé cíle v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí 
v souladu s Pařížskou dohodou, a také poukazuje na potřeby týkající se výzkumu a 
inovací spojené s rozvojem propojených a autonomních vozidel; připomíná dále zpoždění 
investic do nové infrastruktury zaměřené na zlepšení propojenosti a zejména do údržby 
infrastruktury stávající;

Víceletý finanční rámec

2. připomíná úspěch Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v současném VFR a skutečnost, 
že zájem o výzvy k předkládání návrhů v rámci tohoto nástroje trojnásobně převyšoval 
jeho možnosti; vítá, že tento nástroj bude fungovat i v nadcházejícím VFR; s politováním 
však konstatuje pokles částky vyčleněné na „dopravu“ o 12 % a pokles příspěvku Fondu 
soudržnosti o 13 % (v konstantních eurech); má za to, že prostředky z rozpočtu CEF nelze 
vyčlenit na jiné programy, jejichž cíle neodpovídají specifickým cílům tohoto nástroje; 
žádá, aby byly částky určené na CEF obnoveny zpět na původní úroveň: u okruhu 
„dopravy“ na 17,746 miliardy EUR ve stálých cenách a u příspěvku Fondu soudržnosti na 
10 miliard EUR ve stálých cenách vzhledem k pozitivním dopadům těchto dvou fondů na 
hospodářský rozvoj;

3. zdůrazňuje, že centralizovaná správní struktura zavedená nařízením o CEF je účinná; 
konstatuje, že převedení části Fondu soudržnosti na CEF bylo velmi úspěšné a že míra 
spokojenosti dotčených členských států potvrzuje, že tento mechanismus musí pokračovat 
i v příštím VFR a že bude postačovat k tomu, aby mohly být dokončeny projekty, které 
v současnosti probíhají a jsou financovány z prostředků Fondu soudržnosti; navrhuje 
proto, aby byla z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) vyčleněna částka 20 
miliard EUR ve prospěch CEF, přičemž tato částka by byla spravována na základě 
podobných pravidel jako prostředky Fondu soudržnosti v rámci CEF, avšak současně by 
byla k dispozici pro všechny členské státy; má za to, že vzhledem ke značné nerovnováze 
mezi dostupnými prostředky a potřebami je třeba věnovat větší pozornost řešením 
s významnou unijní přidanou hodnotou, jako jsou chybějící přeshraniční spojení, např. 
regionální železniční tratě, a že díky tomuto převodu by se zajistil podstatný pokrok 
projektů TEN-T v Evropě;

4. zdůrazňuje, že modernizovaný a efektivnější program CEF ve VFR 2021–2027 by měl 
pokrývat všechny druhy dopravy, povzbuzovat přechod na jiné druhy dopravy, 
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podněcovat členské státy k investicím do inteligentní, udržitelné a integrované veřejné 
dopravy, přednostně se soustředit na větší propojení mezi komplexními sítěmi, zlepšit 
interoperabilitu prostřednictvím evropského systému řízení železničního provozu a plného 
využití iniciativy jednotného evropského nebe a přispívat k plnění cílů EU v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu;

5. připomíná, že CEF představuje dotační mechanismus, a vítá návrh Komise, že tento 
aspekt vyjasní tím, že tento finanční nástroj začlení do nového Programu InvestEU; 
domnívá se, že podíl prostředků, které jsou v rámci CEF vyčleněny na dopravu v podobě 
finančního nástroje, by neměl překročit 5 % výše těchto prostředků; lituje, že navzdory 
politováníhodnému převodu prostředků z nástroje CEF do Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI) nedosahuje kvantitativní podíl dopravních investic, které 
tento fond generoval, ani vzdáleně cíle ve výši 30 % a také z kvalitativního hlediska 
nedosahuje ani zdaleka kritérií přidané hodnoty EU; v této souvislosti důrazně poukazuje 
na to, že by nemělo být umožněno převádět prostředky z programu Horizont Evropa ve 
prospěch Programu InvestEU; zdůrazňuje, že je důležité, aby v rámci příštího VFR 
přispíval Program InvestEU na projekty se skutečnou unijní přidanou hodnotou, a vítá, že 
Komise navrhla, aby jednu ze čtyř zvolených investičních oblastí představovala udržitelná 
infrastruktura;

6. připomíná, že je důležité vytvořit rozpočtovou položku pro udržitelný cestovní ruch 
vzhledem k významnému zastoupení tohoto odvětví v ekonomice Unie (v roce 2016 
představovalo 5 % HDP), a poukazuje na úkoly Unie vyplývající z článku 195 SFEU, 
s cílem postoupit na cestě ke skutečné politice EU v oblasti cestovního ruchu, která může 
řešit stávající problémy způsobené fragmentací a problémy přístupu k financování, 
propagovat Evropu jako turistickou destinaci a stimulovat odvětví cestovního ruchu, a 
přispět tak k růstu a tvorbě pracovních míst;

7. konstatuje, že minimalizace vnějších nákladů by měla být začleněna de VFR jakožto 
vedoucí princip, neboť se jedná o opatření zavádějící nákladovou účinnost, a tedy i 
snižující zátěž pro budoucí veřejné rozpočty;

Agentury

8. vítá četné pravomoci, které byly nově svěřeny dopravním agenturám EU, zejména 
Evropské agentuře pro bezpečnost letectví, Evropské agentuře pro námořní bezpečnost a 
Agentuře Evropské unie pro železnice; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby všechny 
dopravní agentury měly na plnění svých povinností a nových pravomocí k dispozici 
dostatečné prostředky, které budou stabilní v reálných hodnotách;

9. vítá návrh Komise na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti; zdůrazňuje, že 
je důležité zajistit, aby tento nový orgán disponoval dostatečnými prostředky, které by mu 
umožňovaly vykonávat jeho pravomoci v odvětví dopravy;

Výzkum

10. připomíná, že podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a mobility je naléhavě 
potřebná vzhledem k výzvám, které představuje nárůst emisí CO2, jemných částic a 
znečišťujících plynů spojený s rozvojem dopravy a dopravním přetížením, potřeba 
energetického přechodu a zvýšené bezpečnosti dopravy a rozvoj propojených a 
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autonomních vozidel; zdůrazňuje proto, že je důležité zachovat přímou vazbu mezi 
programem Horizont Evropa a zaváděním dopravních řešení na úrovni EU, k nimž se 
dospělo na základě výzkumu a vývoje; připomíná úspěch společných podniků, jako jsou 
SESAR, Shift2Rail a CleanSky; má za to, že je důležité tyto podniky i nadále výrazně 
podporovat a dostatečně financovat v rámci programu Horizont Evropa; zdůrazňuje, že při 
podpoře výzkumu a vývoje by měla být v dopravě uplatňována zásada technologické 
neutrality;

Vlastní zdroje

11. konstatuje, že členské státy získávají značné fiskální a parafiskální příjmy, které jsou 
přímo spojeny s dopravou a cestovním ruchem, a že přenos (byť jen minimální části) 
zdrojů tohoto typu do vlastních zdrojů EU by posílil její schopnost reagovat na nové
výzvy, jimž musí čelit; má za to, že návrat k rozsáhlejším vlastním zdrojům, které byly 
předpokládány při vytvoření Evropského společenství, by upevnil schopnost EU činit 
politická a rozpočtová opatření.
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