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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 návrh rozpočtu, který předložila Komise v oblasti dopravy; vyjadřuje 
politování nad nahodilými škrty požadovanými Radou; trvá na ambiciózním rozpočtu 
pro dopravní odvětví EU, který bude zohledňovat nové problémy a stávající politické 
priority dopravní politiky EU;

2. je toho názoru, že dozrál čas pro zásadnější restrukturalizaci financování EU v oblasti 
dopravy s cílem vybudovat do roku 2050 odvětví dopravy s nulovými emisemi a zaručit 
plný soulad s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je zásadně 
důležité, aby byla na tyto cíle vyčleněna vysoká míra finančních prostředků a aby byly 
za účelem jejich splnění efektivně a se zaměřením na výsledky využívány prostředky 
v rámci dopravního portfolia, programů a společných podniků programu Horizont 2020; 
podtrhuje význam projektů a programů v oblasti dekarbonizace a digitalizace, požaduje 
odpovídající financování a žádá o jejich upřednostnění; naléhavě žádá Komisi, aby 
podporovala digitalizaci v logistice; domnívá se, že tato reforma musí plně zohlednit 
potřeby zranitelných sociálních skupin a regionů, aby byl tento přechod spravedlivý 
a inkluzívní; zdůrazňuje, že finanční prostředky musí zajistit lepší dopravní propojenost 
a efektivitu;

3. trvá na tom, že dopravní politika EU je zásadní pro hospodářskou, sociální 
a environmentální udržitelnost, a proto je třeba upřednostňovat kvalitu a udržitelnost 
projektů a jejich užitečnost pro občany a podniky před jejich kvantitou nebo velikostí; 
zdůrazňuje, že dopravní politika EU potřebuje odpovídající a dostatečné finanční 
prostředky, aby mohla zaručit růst, pracovní místa a konkurenceschopnost v Evropě, 
a to i v odlehlejších zeměpisných oblastech, více investic do výzkumu a inovací 
a sociální a územní soudržnost; zdůrazňuje, že musí být rozvíjeno vzájemné propojení 
mezi politikou, financováním a administrativními postupy, aby bylo dosaženo vyšší 
efektivity v hlavních infrastrukturních projektech;

4. podtrhuje klíčovou roli, kterou sehrávají dopravní politika a investice EU při podpoře 
a zlepšování územní, sociální a ekonomické soudržnosti v EU a při zajišťování územní 
přístupnosti a propojenosti všech regionů EU, včetně odlehlých, nejvzdálenějších, 
ostrovních, okrajových, horských a pohraničních regionů, jakož i vylidněných a řídce 
osídlených oblastí;

5. upozorňuje na skutečnost, že veřejné investice do silniční, železniční, letecké a námořní 
dopravy mají pozitivní dopad na vnitřní trh a evropskou ekonomiku, která musí získat 
vedoucí postavení v celosvětovém měřítku;

6. zdůrazňuje, že politika EU v oblasti dopravní infrastruktury se musí více zaměřovat na 
integraci těchto tří aspektů:

– prioritou musí být propojenost mezi koridory a globální sítí a přeshraniční spojení;
– intermodalita by měla být základem rozhodování o projektech a
– interoperabilita musí být podmínkou pro spolufinancování dopravních projektů;
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7. opakuje, že prozatímní dohoda o nařízení, kterým se zavádí Program InvestEU1, 
obsahuje obecné ustanovení – platné pro veškeré financování související s dopravou –, 
jež zajišťuje, že „projekty, které nejsou slučitelné s dosažením cílů v oblasti klimatu, 
nebudou způsobilé pro podporu“ a že finanční a investiční operace „budou prověřeny 
s cílem stanovit, zda mají environmentální, klimatické či sociální dopady, a pokud je 
tomu tak, zda podléhají přezkoumání z hlediska klimatické, environmentální a sociální 
udržitelnosti“; připomíná, že Fond InvestEU by měl podporovat investice přispívající 
k větší ekonomické, územní a sociální soudržnosti v Unii a že s cílem maximalizovat 
dopad a přidanou hodnotu finanční podpory EU je vhodné maximalizovat „synergie 
napříč relevantními programy Unie v oblastech, jako je doprava, energetika 
a digitalizace“; 

8. zdůrazňuje, že je naprosto nutné, aby revize dopravní politiky Evropské investiční 
banky (EIB), k níž má dojít v roce 2020, kromě své klíčové úlohy při provádění 
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a InvestEU rovněž připravila půdu 
pro zásadnější přepracování způsobu, jakým banka financuje odvětví dopravy; 
připomíná, že EIB poskytla v období 2007–2018 přibližně 140 miliard EUR v půjčkách 
na dopravní projekty, z čehož se zhruba 80 % týká silniční infrastruktury2; vyzývá EIB, 
aby Parlamentu podávala včasné zprávy o všech krocích revize své dopravní politiky;

9. zdůrazňuje klíčovou roli Nástroje pro propojení Evropy při podpoře budování vysoce 
výkonné transevropské sítě (TEN-T), která bude udržitelná a propojená, pokud jde 
o infrastrukturu v oblastech dopravy, energetiky a digitálních služeb; znovu opakuje, že 
rychlé dokončení sítě TEN-T významně přispěje k sociálně-ekonomické a územní 
soudržnosti v EU a k podpoře cílů EU v oblasti dekarbonizace; zdůrazňuje, že Nástroj 
pro propojení Evropy je zásadně důležitý pro investice do udržitelného dlouhodobého 
růstu, inovací, soudržnosti, konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst v EU;

10. je toho názoru, že by výdaje Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy mohly být 
zlepšeny, pokud by byl dále zvýšen podíl financování určeného pro druhy dopravy 
s nulovými emisemi; připomíná, že tento nástroj je zásadně důležitým a klíčovým 
finančním nástrojem v dopravním odvětví a že krátkodobé a dlouhodobé plánování 
výdajů by mělo zohledňovat přístup zaměřený na výsledky a usilovat o dosažení 
přidané hodnoty EU, zejména pokud jde o rozvoj a dokončení hlavních a globálních sítí 
TEN-T; vítá přístup Komise zaměřený na spolufinancování obnovy regionálních 
přeshraničních železničních spojení, která byla zrušena nebo přestala být využívána3, 
a vybízí členské státy, přeshraniční regiony a Komisi, aby dále zintenzivnily tyto 
projekty vedené zdola nahoru, jež přispívají ke znovuotevření hranic v EU tam, kde 
dosud existují; vyzývá Komisi, aby výrazně navýšila částku vyhrazenou v rámci 
rozpočtové položky Nástroje pro propojení Evropy na financování obnovy chybějících 
regionálních železničních spojení, která byla zrušena nebo přestala být využívána, 
přičemž by měly být přednostně zohledněny zeměpisně znevýhodněné oblasti; vyzývá 

1 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
2 Evropský účetní dvůr – Zpráva o připravovaném auditu „Silnice propojující evropské regiony“, s. 9 – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
3 Komplexní analýza stávajících přeshraničních železničních dopravních spojení a chybějících spojení na 
vnitřních hranicích EU („Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and 
missing links on the internal EU borders“) 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf


AD\1188826CS.docx 5/11 PE639.932v02-00

CS

Komisi, aby zohlednila stále velké rozdíly, pokud jde o dopravní infrastrukturu napříč 
EU; nezbytné je zintenzivnění další elektrifikace železniční infrastruktury a rychlejší 
zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS); rozpočet Nástroje 
pro propojení Evropy by měl rovněž přihlížet k opatřením pro zmírnění hluku 
způsobovaného železniční nákladní dopravou s cílem zajistit udržitelný a efektivní 
systém nákladní dopravy; domnívá se, že nástroj by měl učinit více pro integraci 
a podporu námořní dopravy; požaduje, aby byly prostředky určené pro Nástroj pro 
propojení Evropy chráněny, až bude probíhat rozdělování finančních prostředků na 
dopravu;

11. žádá Komisi, aby do konce roku 2019 předložila posouzení provádění všech zadaných 
projektů, včetně aktuálního stavu a odhadů týkajících se dokončení těchto projektů 
a návrhů, jak dosáhnout 100% míry výdajů, včetně přesunu finančních prostředků;

12. připomíná, že financování, jež je v rámci politiky soudržnosti vynakládáno na dopravní 
infrastrukturu, by mělo být zaměřeno na plnění cíle hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti stanoveného ve Smlouvě; zdůrazňuje význam decentralizovaných přístupů 
i skutečnost, že propojitelnost a dostupnost venkovských oblastí zůstává problémem, 
který je naléhavě nutné řešit; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že při využívání 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS) je věnována 
velmi malá pozornost modální transformaci; zdůrazňuje, že je nutné dekarbonizovat 
finanční prostředky EU také ve vztahu k odvětví dopravy; doporučuje zvýšit investice 
do cyklistiky a chodců; opakuje svůj dlouhodobý požadavek týkající se transparentnosti 
finančních prostředků EU v odvětví dopravy, zejména pokud jde o zdroje podléhající 
sdílenému řízení; vyzývá Komisi, aby komplexním způsobem zpřístupnila informace 
o dopravních projektech, které obdržely financování z EFRR a FS;

13. žádá Komisi, aby do konce roku předložila hodnocení využívání finančních prostředků 
EU spadajících pod Nástroj pro propojení Evropy, FS a EFRR v dopravních projektech, 
včetně toho, do jaké míry jsou dodržovány dopravní strategie a předběžné podmínky 
stanovené v dohodách o partnerství;

14. žádá Komisi, aby do konce roku 2019 předložila hodnocení aktuálního stavu, pokud jde 
o vynakládání finančních prostředků přidělených finančním nástrojům, předpovědi 
týkající se konečné úrovně čerpání a návrhy, jak dosáhnout 100% úrovně, včetně 
přesměrování do jiných rozpočtových položek Nástroje pro propojení Evropy;

15. žádá Komisi, aby předložila hodnocení využívání prostředků přidělených na zavádění 
projektu SESAR, aktuálního stavu, budoucích opatření a způsobu, jakým projekty 
financované z těchto prostředků přispívají k zavádění projektu SESAR v členských 
státech;

16. vybízí Komisi, aby prosazovala revitalizaci pohodlných evropských nočních vlaků jako 
možnou a udržitelnou alternativu letů na krátké vzdálenosti a cestování osobním 
automobilem na dlouhé vzdálenosti; vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti 
případného kombinování spolufinancování sítě EuroVelo s komplexní železniční sítí;

17. je toho názoru, že námořní doprava nabízí alternativu k přístupu „přepravovat vše po 
silnici“; domnívá se, že ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2016/8024, která stanoví mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech, posílí 
udržitelnost této formy dopravy a že stále existuje prostor pro další pokrok 
v dekarbonizaci tohoto odvětví; konstatuje, že evropské přístavy jsou multimodálními 
uzly a představují vstupní bránu pro více než 90 % zboží dovezeného do EU; vyzývá 
Komisi, aby se více angažovala, pokud jde o podporu a financování tohoto druhu 
dopravy;

18. zdůrazňuje, že díky digitalizaci se může doprava v EU stát inkluzivnější, inovativnější, 
více propojená a udržitelnější; připomíná Komisi význam vypracování nové strategie 
EU, jejímiž prioritami musí být spravedlivá transformace spolu s rekvalifikací osob, 
které přišly o zaměstnání kvůli digitalizaci odvětví dopravy;

19. s ohledem na stále velmi vysoký počet úmrtí a zranění způsobených dopravními 
nehodami a na novou směrnici o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, která stanoví, 
že „členské státy zajistí, [aby] ... byly zohledněny potřeby zranitelných účastníků 
silničního provozu“, trvá na tom, aby Komise a členské státy ještě více upřednostňovaly 
financování bezpečné přepravy cestujících různými dopravními prostředky 
a zaměřovaly se na bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou 
chodci, osoby se zdravotním postižením, cyklisté a další účastníci mikromobility, jakož 
i na modální přechod na bezpečnější a čistší způsoby dopravy, jako je železniční 
doprava; vyzývá Komisi, aby členským státům poskytla nutnou technickou 
a administrativní pomoc v souvislosti s opatřeními týkajícími se odpovídající údržby 
stávající silniční sítě v jejich příslušných komplexních plánech v oblasti dopravy s cílem 
zvýšit kvalitu a bezpečnost silnic;

20. domnívá se, že pro urychlení transformace městské mobility je klíčové důraznější pojetí 
financování městské dopravy s využitím plánů udržitelné městské mobility; požaduje, 
aby tyto plány městské mobility podporovaly multimodalitu v rámci různých 
udržitelných způsobů dopravy spojenou s vyváženými sociálně-ekonomickými 
opatřeními s cílem zajistit, že nebude docházet k jakékoli diskriminaci občanů EU;

21. zdůrazňuje, že opatření upravující městskou mobilitu musí pomoci zkrátit dobu 
přepravy z bydliště do práce a nazpět, zaručit interoperabilitu, zvýšit atraktivitu veřejné 
dopravy pro obyvatele a snížit převažující přepravu soukromými dopravními 
prostředky, a tak přispět k environmentální a klimatické udržitelnosti a k rozvoji 
společnosti; je toho názoru, že rozpočet na rok 2020 by se měl s ohledem na 
různorodost veřejné dopravy v metropolitních oblastech EU (z nichž některé se 
vyznačují dopravními systémy, jež nejsou vzájemně propojeny, a chaotickým prodejem 
jízdenek, což jejich využívání zdražuje) zaměřit na problémy plynoucí z komplexního 
prodeje jízdenek ve veřejné dopravě a podporovat vypracování akčního plánu, jenž by 
zavedl jediný a multimodální systém jízdenek;

22. vyzývá ke zcela transparentnímu financování a k transparentnějšímu posuzování 
projektů, přičemž je nutné věnovat zvláštní pozornost účasti občanů, občanské 
společnosti a nevládních organizací na transparentním přijímání rozhodnutí 
a monitorování průběhu velkých projektů, jejichž celkový objem investic přesahuje 1 
miliardu EUR; domnívá se, že by se financování mělo zaměřit na cíle, které členským 

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v 
některých kapalných palivech (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 58).
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státům zaručují skutečnou přidanou hodnotu, a to zvláště na sociální a environmentální 
úrovni;

23. připomíná, že veřejné investice do infrastruktury jsou zvláště náchylné vůči korupci; 
zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů dopravní infrastruktury financovaných EU je 
důležité zaručit transparentní a konkurenční nabídková řízení; trvá na tom, že veřejní 
zadavatelé těchto rozsáhlých projektů a uchazeči o ně musí uzavřít pakty integrity, na 
základě kterých je dodržování závazků týkajících se dobré praxe a transparentnosti 
monitorováno třetími stranami; připomíná, že členské státy nesou hlavní odpovědnost 
za zavedení systémů řízení, jejichž cílem bude zaručit účinnou a efektivní realizaci 
investičních projektů, a naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila nezbytnou 
administrativní a technickou podporu, jež usnadní jejich provádění; upozorňuje, že je 
rovněž důležité, aby bylo v zadávacích řízeních přihlíženo k sociálním podmínkám 
pracovníků; upozorňuje také, že v dnešní době má celé odvětví dopravy problémy 
nalézt zaměstnance, a je tedy třeba zlepšit pracovní podmínky, aby byly tyto problémy 
s nedostatkem pracovních sil vyřešeny;

24. je toho názoru, že analýzy nákladů a přínosů dopravních projektů se již nesmí 
zaměřovat na krátkodobé ekonomické analýzy, ale na komplexní porozumění všem 
krátkodobým i dlouhodobým externím nákladům, jež se bude řídit nedávnou studií 
o externalitách a internalizaci nákladů zadanou Komisí, která ukázala, že se celkové 
externí náklady v odvětví dopravy odhadují na téměř 1 000 miliard EUR ročně5;

25. vybízí Komisi, aby při práci na definici kritérií pro výběr pilotních projektů 
a přípravných akcí zaujala přístup, jenž bude více zaměřen na výsledky, usilovala 
o přidanou hodnotu EU a více se zaměřovala na politické cíle, a připomíná význam 
řádného provádění těchto kritérií;

26. opakuje, že je nutné, aby Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) měla 
silné postavení a odpovídající úroveň financování, jež zajistí, že bude na celosvětové 
úrovni stát v čele úsilí o bezpečnost občanů EU (např. v souvislosti s výzvami v podobě 
nových technologií, kybernetických hrozeb, rušení GNSS), jakož i o environmentální 
udržitelnost odvětví letecké dopravy zlepšováním jeho environmentální stopy (méně 
hluku a emisí, dekarbonizace, oběhové hospodářství) a podporovat ochranu životního 
prostředí (zmírňující opatření), rozvoj inovačních a udržitelných technologií (drony, 
elektrická a hybridní letadla, udržitelná letecká paliva), program ekologického značení 
a multimodální mobilitu (tj. propojení železniční a letištní infrastruktury);

27. lituje skutečnosti, že v případě rozpočtu na rok 2020 nebylo přihlédnuto k rozšířeným 
úkolům agentur EU souvisejících s dopravou – agentury EASA, Evropské agentury pro 
námořní bezpečnost (EMSA) a Agentury Evropské unie pro železnice (ERA), přestože 
by jejich rostoucí potřeby v oblasti finančních a lidských zdrojů zohledněny být měly, 
aby bylo zajištěno, že své úkoly budou plnit v plném rozsahu; připomíná, že podle 
stanoviska Účetního dvora by mohlo soustředění činnosti agentury ERA do jednoho 
sídla snížit náklady pro rozpočet EU;

5 Studie o zpoplatnění udržitelné dopravní infrastruktury a internalizaci externích nákladů na dopravu („Study on 
Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities“) 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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28. zdůrazňuje význam projektů podporujících propagaci cestovního ruchu, což je odvětví, 
které významně přispívá k HDP členských států a má hospodářský dopad na růst, 
konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální rozvoj; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že rozpočet nezahrnuje cestovní ruch jako samostatnou oblast politiky, 
a opakuje svou výzvu, aby byla cestovnímu ruchu v příštím víceletém finančním rámci 
výlučně věnována samostatná rozpočtová položka s konkrétními a speciálně 
vyčleněnými finančními prostředky; upozorňuje, že v odvětví cestovního ruchu čelí 
členské státy společným výzvám, včetně řízení krizí, konkurence ze strany třetích zemí, 
udržitelnosti činností spojených s cestovním ruchem, posílení místních a izolovaných 
komunit a přechodu na bezuhlíkové hospodářství, a společné evropské politiky tudíž 
přinášejí značnou přidanou hodnotu.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL 
INFORMACE

Subjekt nebo osoba 
–Evropská federace pro dopravu a životního prostředí – 58744833263-19

Společenství evropských železničních a infrastrukturních podniků – 7574621118-27
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