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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je společným, centrálně 
řízeným programem financování, jehož cílem je podporovat rozvoj vysoce výkonné, 
udržitelné a vzájemně propojené transevropské sítě (TEN) v oblasti dopravy, energetiky 
a digitálních služeb;

B. vzhledem k tomu, že CEF se zaměřuje na usnadňování přeshraničních spojení a 
odstraňování překážek a přináší jasnou přidanou hodnotu EU při usnadňování 
nadnárodní spolupráce a koordinace;

C. vzhledem k tomu, že návrh víceletého finančního rámce na období let 2021–2027 
vyčleňuje v rámci rozpočtové položky CEF na odvětví dopravy novou částku určenou 
na potřeby vojenské mobility;

D. vzhledem k tomu, že je velmi žádoucí, aby byla efektivita CEF zachována a dále se 
zvyšovala;

1. vítá skutečnost, že společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku o akčním plánu o vojenské mobilitě uznává 
strategickou úlohu transevropské dopravní sítě (TEN-T) při propojování infrastruktury v 
Unii s cílem dosáhnout rychlé a plynulé mobility napříč naším světadílem, a to při 
uplatňování přísných bezpečnostních norem a záznamových povinností, čímž se dále 
prohloubí vnitřní trh;

2. je přesvědčen, že účelná a účinná vojenská mobilita posílí schopnost EU reagovat na 
mimořádné situace, jako jsou např. humanitární krize, přírodní katastrofy nebo civilní 
nouzové situace;

3. plně podporuje rozhodnutí vyčlenit částku na vojenskou mobilitu v rámci 
centralizovaného řízení programu CEF, a to za systematického uplatňování cíle dvojí 
mobility napomáhajícího zvyšování účinnosti; bere na vědomí předběžné činnosti, které 
předpokládá akční plán před provedením vojenské mobility a které se budou zakládat na 
vymezení vojenských potřeb a na dohodě ohledně těchto potřeb, po čemž bude 
následovat vymezení oddílů sítě TEN-T, jež by byly rovněž vhodné pro vojenskou 
dopravu, a sestavení seznamu prioritních projektů společně s případnou aktualizací 
technických požadavků na síť TEN-T;

4. trvá na tom, že je třeba zajistit transparentnost těchto činností; vyzývá proto Komisi, 
aby do 31. prosince 2019 přijala akty v přenesené pravomoci s cílem dále upřesnit 
vojenské potřeby, seznam částí TEN-T, které jsou vhodné pro vojenskou dopravu, 
seznam prioritních infrastrukturních projektů dvojího užití, postup posuzování 
způsobilosti činností spojených s vojenskou mobilitou a kritéria pro udělování grantů;

5. zdůrazňuje, že charakteristiky infrastruktury (např. povolená hmotnost, maximální 
povolená výška) mají značný dopad na rychlost přesunu; upozorňuje na skutečnost, že 
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plynulá mobilita a logistika jsou klíčové pro nasazení vojenských sil stejně jako pro 
přepravu cestujících a nákladu; považuje provádění akčního plánu za příležitost, která 
civilní dopravní sítí umožní využít zvýšené kapacita sítě a posílit multimodální spojení;

6. upozorňuje na skutečnost, že projekty v odvětví obrany financované z prostředků 
určených na vojenskou mobilitu musí splňovat kritéria, podmínky a postupy 
způsobilosti, které jsou stanoveny v nařízení o CEF; zdůrazňuje, že při vymezování 
oddílů sítě TEN-T, které jsou vhodné pro vojenskou dopravu, musí být bezpodmínečně 
maximalizována součinnost civilního a vojenského sektoru a dodržena zásada dvojího 
užití; zdůrazňuje, že by mělo být možné využívat financování určené na zvýšení 
vojenské mobility k úpravě dopravní infrastruktury jak v rámci hlavní, tak i všech 
ostatních sítí TEN-T;

7. zdůrazňuje, že pro realizaci projektů vojenské mobility bude nezbytné navázat užší 
spolupráci mezi členskými státy; vyzdvihuje skutečnost, že bude nezbytné podporovat 
spolupráci mezi civilní a vojenskou sférou;

8. je přesvědčen, že dvojí využití infrastruktury – kromě letišť a přístavů (včetně případů 
propojení s velkými průmyslovými zónami významnými pro obranný průmysl) – je 
základním předpokladem pro to, aby mohla civilní dopravní síť těžit z akčního plánu a z 
prostředků vyčleněných na vojenskou mobilitu; je proto pevně přesvědčen, že projekty 
financované z prostředků vyčleněných na vojenskou mobilitu v rámci CEF by měly být 
způsobilé pouze tehdy, představují-li přínos ke stávající civilní infrastruktuře a 
projektům v rámci sítě TEN-T a umožňují-li dvojí využití příslušné infrastruktury, s 
cílem zachovat klíčový důraz programu CEF na civilní potřeby, jako je např. podpora 
rozvoje inteligentní dopravy na síti TEN-T nebo zdokonalení přístupnosti a dostupnosti 
dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a civilní ochrany;

9. zdůrazňuje, že v případě dvojího využití infrastruktury pro nebezpečné zboží je třeba 
zajistit zvláštní koordinaci, výměnu zkušeností a úpravu stávajících harmonizovaných 
civilních pravidel s cílem předcházet rizikům nehod a současně optimalizovat 
bezpečnost v rámci celé sítě;

10. má za to, že pro účely optimálního využívání prostředků EU by každý dopravní projekt 
společného zájmu financovaný z CEF měl v případě potřeby již od fáze vývoje 
zohledňovat technické požadavky vojenské mobility, abychom se vyhnuli nutnosti 
modernizovat infrastrukturu v pozdější fázi z čistě vojenských důvodů, a tedy i 
nehospodárnému vynakládání finančních prostředků;

11. konstatuje, že síť TEN-T byla doposud koncipována výhradně s ohledem na civilní cíle, 
a je přesvědčen, že dodatečné investice do celé sítě, např. do přeshraničních projektů či 
kritické infrastruktury, by mohly mít značné přínosy pro vojenskou mobilitu a současně 
napomoci dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 a do sítě globální do roku 2050;

12. je přesvědčen, že příspěvky z prostředků vyčleněných v rámci CEF na vojenskou 
mobilitu by měly pokud možno vždy upřednostňovat jednak multimodální projekty, 
neboť podle pilotní analýzy z roku 2017 skýtají nejvíce příležitostí pro dvojí využití, a 
jednak projekty přeshraniční, které pomáhají vyřešit problém v současnosti chybějících 
spojení a nedostatečné kapacity, což jsou v dnešní době hlavní fyzické překážky bránící 
rychlé a plynulé civilní mobilitě a přesunu vojenských jednotek a těžké vojenské 
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techniky; zdůrazňuje tudíž, že klíčovými prvky sítě jsou její kontinuita a způsobilost, 
společně s interoperabilitou a intermodalitou;

13. připomíná, že několik technologií využívaných v odvětví obrany bylo následně s 
úspěchem adaptováno na použití v civilním sektoru; zdůrazňuje, že zavádění 
inteligentního dopravního systému s využitím systémů telematických aplikací, jako jsou 
ERTMS a SESAR, a využívání technologií spojených s projekty Galileo, Egnos a 
GOVSATCOM představují nejvýznamnější výzvy, které čekají na odvětví civilní 
dopravy; domnívá se tudíž, že při budoucích revizích akčního plánu bude v konečném 
důsledku třeba přezkoumat, jak by mohla civilní doprava využít vojenské odpovědi na 
tyto výzvy, např. v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečené komunikace;

14. zdůrazňuje význam přístavů jakožto bodů propojujících EU s jejími spojenci v rámci 
aliancí uvnitř NATO i pro vnitroevropská námořní dopravní spojení na krátkou 
vzdálenost a upozorňuje na to, že je třeba vybudovat nebo zlepšit některé prvky 
infrastruktury, aby bylo možné přijímat vojenská plavidla a doplňovat jejich zásoby;

15. připomíná, že je třeba, aby existoval celní a daňový regulační rámec (zejména pokud jde 
o DPH), jenž by byl standardizovaný a odpovídal potřebám pohybu vojenského 
vybavení a souvisejícího materiálu, zejména je-li to třeba v mimořádných situacích;

16. domnívá se, že by členské státy EU měly spolupracovat na zefektivnění přeshraniční 
silniční dopravy dvojího využití a na snížení administrativních nákladů.
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