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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Nástroj na prepájanie Európy (NPE) je spoločný, ústredne spravovaný program 
financovania určený na podporu rozvoja vysokovýkonných, udržateľných a vzájomne 
prepojených transeurópskych sietí (TEN) v oblastiach dopravy, energetiky a digitálnych 
služieb;

B. keďže NPE sa zameriava na uľahčovanie cezhraničných prepojení a na odstraňovanie 
úzkych miest a poskytuje jasnú pridanú hodnotu EÚ pri uľahčovaní nadnárodnej 
spolupráce a koordinácie;

C. keďže návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 v rámci 
rozpočtového riadku NPE pre sektor dopravy obsahuje nové finančné krytie vyhradené 
na potreby vojenskej mobility;

D. keďže je mimoriadne žiaduce udržať a ďalej zvyšovať efektívnosť NPE;

1. víta skutočnosť, že v spoločnom oznámení Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o akčnom pláne v oblasti vojenskej mobility sa 
uznáva strategická úloha, ktorú zohráva transeurópska dopravná sieť (TEN-T) pri 
integrácii infraštruktúry Únie s cieľom dosiahnuť rýchlu a súvislú mobilitu s vysokými 
normami a výsledkami v oblasti bezpečnosti po celom kontinente, a tým sa ďalej rozvíja 
vnútorný trh;

2. domnieva sa, že efektívna a účinná vojenská mobilita posilní schopnosť EÚ reagovať na 
núdzové situácie, ako sú humanitárne krízy, prírodné katastrofy alebo núdzové situácie 
civilnej ochrany;

3. dôrazne podporuje rozhodnutie vyčleniť prostriedky na vojenskú mobilitu v rámci 
centralizovaného riadenia programu NPE, a to so striktným cieľom mobility s dvojakým 
využitím, čím sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti; berie na vedomie súbor predbežných 
opatrení stanovených v akčnom pláne pred vykonávaním vojenskej mobility, ktoré budú 
založené na identifikácii a dohodnutí vojenských požiadaviek, na ktoré nadviaže 
identifikácia úsekov siete TEN-T vhodných aj na vojenskú prepravu a zoznam 
prioritných projektov spolu s prípadnou aktualizáciou technických požiadaviek 
uplatniteľných na sieť TEN-T;

4. trvá na tom, že je potrebné tieto opatrenia objasniť; vyzýva preto Komisiu, aby do 31. 
decembra 2019 prijala delegované akty s cieľom ďalej spresniť vojenské požiadavky, 
zoznam častí TEN-T vhodných na vojenskú prepravu, zoznam prioritných projektov v 
oblasti infraštruktúry s dvojakým využitím a postupy posudzovania týkajúce sa 
oprávnenosti opatrení spojených s vojenskou mobilitou a kritériami prideľovania;

5. zdôrazňuje, že vlastnosti infraštruktúry (napr. nosnosť, maximálna svetlá výška) majú 
významný vplyv na rýchlosť pohybu; pripomína, že súvislá mobilita a logistika sú 
nevyhnutne dôležité pre vojenské nasadenie, ako aj pre prepravu cestujúcich a nákladu; 
vníma vykonávanie akčného plánu ako príležitosť, vďaka ktorej sa civilnej dopravnej 
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sieti umožní využiť výhody zvýšenej kapacity siete a posilnia sa multimodálne 
prepojenia;

6. upozorňuje na to, že projekty v sektore obrany, ktoré sú financované z prostriedkov 
určených na vojenskú mobilitu, budú musieť na to, aby boli oprávnené, prísne 
dodržiavať rovnaké kritériá, podmienky a postupy, ktoré sú stanovené v nariadení o 
NPE; zdôrazňuje, že proces identifikácie úsekov siete TEN-T vhodných na vojenskú 
prepravu musí bezpodmienečne maximalizovať civilné a vojenské synergie a byť 
v súlade so zásadou dvojakého využitia; zdôrazňuje, že by malo byť možné využívať 
finančné prostriedky z balíka pre vojenskú mobilitu na prispôsobenie dopravnej 
infraštruktúry v rámci základnej aj doplnkovej siete TEN-T;

7. zdôrazňuje, že na vykonávanie projektov vojenskej mobility sa bude vyžadovať väčšia 
spolupráca medzi členskými štátmi; zdôrazňuje skutočnosť, že bude potrebné 
podporovať spoluprácu medzi civilnými a vojenskými oblasťami;

8. domnieva sa, že dvojaké využitie infraštruktúry – s výnimkou letísk a prístavov –, a to 
aj v prípadoch prepojiteľnosti s významnými priemyselnými zónami dôležitými pre 
obranný priemysel, je základným predpokladom na to, aby mala civilná dopravná sieť 
prospech z akčného plánu a prostriedkov vojenskej mobility; je preto pevne 
presvedčený, že projekty financované z balíka na vojenskú mobilitu v rámci NPE by 
mali byť oprávnené výlučne vtedy, ak predstavujú prínos k existujúcej civilnej 
infraštruktúre a projektom v rámci siete TEN-T a ak umožňujú dvojaké využívanie 
infraštruktúry, a to s cieľom zachovať prioritné zameranie programu NPE na civilné 
potreby, ako je napríklad podpora rozvoja inteligentnej dopravy pozdĺž siete TEN-T 
alebo zlepšenie prístupnosti a dostupnosti dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti 
a civilnej ochrany;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že by mala existovať osobitná koordinácia a výmena skúseností, 
ako aj prispôsobenie existujúcich harmonizovaných civilných pravidiel v prípade 
dvojakého využívania infraštruktúry pre nebezpečný tovar s cieľom predísť riziku 
nehôd a zároveň optimalizovať bezpečnosť v rámci celej siete;

10. zastáva názor, že na účel optimalizácie využívania prostriedkov EÚ by všetky dopravné 
projekty spoločného záujmu financované z NPE mali v prípade potreby už vo fáze 
návrhu zahŕňať technické požiadavky vojenskej mobility s cieľom zamedziť 
nadbytočnému vylepšovaniu infraštruktúry v neskoršej fáze výhradne z vojenských 
dôvodov, a teda nehospodárnemu využívaniu finančných prostriedkov;

11. poznamenáva, že sieť TEN-T bola doteraz navrhnutá výlučne z hľadiska civilných 
cieľov, a domnieva sa, že ďalšie investície v rámci siete, napríklad do cezhraničných 
projektov alebo kritickej infraštruktúry, by mohli priniesť významné výhody pre 
vojenskú mobilitu a zároveň prispieť k dokončeniu základnej siete TEN-T do roku 2030 
a doplnkovej siete do roku 2050;

12. domnieva sa, že všetky príspevky z prostriedkov vojenskej mobility v rámci NPE by 
mali, ak je to možné, uprednostňovať jednak multimodálne projekty, keďže podľa 
pilotnej analýzy vykonanej v roku 2017 prinášajú najviac príležitostí pre dvojaké 
využitie, a jednak cezhraničné projekty, keďže prispievajú k riešeniu existujúceho 
problému chýbajúcich prepojení a úzkych miest, ktoré sú hlavnými súčasnými 
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fyzickými prekážkami rýchlej a súvislej mobility, a to tak pre civilistov, ako aj pre 
presun vojenských jednotiek a ťažkej vojenskej techniky; preto zdôrazňuje, že 
kontinuita a spôsobilosť siete je, podobne ako jej interoperabilita a intermodalita, 
nevyhnutná;

13. pripomína, že niektoré technológie používané v sektore obrany, ako napríklad internet, 
boli úspešne prenesené do civilného sektora; zdôrazňuje, že zavedenie inteligentného 
systému dopravy opierajúceho sa o systémy telematických aplikácií, ako sú ERTMS a 
SESAR, a prijatie technológií súvisiacich s programami Galileo, EGNOS a 
GOVSATCOM predstavuje jednu z najnáročnejších výziev v sektore civilnej dopravy; 
domnieva sa preto, že v rámci budúcich revízií akčného plánu by sa napokon malo 
preskúmať, ako by civilná doprava mohla využívať vojenské odpovede na tieto výzvy, 
napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenej komunikácie;

14. zdôrazňuje význam prístavov ako bodov, ktoré prepájajú EÚ s jej spojencami v rámci 
aliancií v Organizácii Severoatlantickej zmluvy, a pre námorné dopravné spojenia na 
krátku vzdialenosť v rámci Európy, ako aj potrebu inštalovať alebo zlepšiť určité prvky 
infraštruktúry na účely prijímania a ďalšej dodávky vojenských plavidiel;

15. pripomína potrebu prijatia colného a daňového regulačného rámca, najmä pokiaľ ide o 
DPH, ktorý by bol štandardizovaný a vhodný pre pohyb vojenského vybavenia a 
súvisiacich predmetov, najmä ak sa to vyžaduje v núdzových situáciách;

16. domnieva sa, že členské štáty EÚ by mali spolupracovať na maximalizácii účinnosti 
cezhraničnej cestnej dopravy dvojakého využívania a na znižovaní administratívnych 
nákladov.
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