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NÁVRHY

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

1. berie na vedomie návrh rozpočtu, ktorý navrhla Komisia v oblasti dopravy; vyjadruje 
poľutovanie nad nevyberavými škrtmi, ktoré požaduje Rada;

2. domnieva sa, že nastal čas na zásadnejšiu reštrukturalizáciu financovania dopravy v EÚ 
s cieľom vytvoriť do roku 2050 odvetvie dopravy s nulovými emisiami a zaručiť úplný 
súlad s Parížskou dohodou;

3. trvá na tom, že dopravná politika EÚ má zásadný význam pre hospodársku, sociálnu a 
environmentálnu udržateľnosť, a preto by sa mala uprednostniť kvalita a udržateľnosť 
projektov, a nie ich množstvo alebo veľkosť;

4. opakuje, že predbežná dohoda o nariadení, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU1, 
obsahuje všeobecné ustanovenie uplatniteľné na všetky finančné prostriedky súvisiace s 
dopravou, ktorými sa zabezpečí, že „projekty, ktoré nie sú v súlade s dosahovaním 
cieľov v oblasti klímy, nie sú oprávnené na podporu“ a že všetky projekty „sa podrobia 
detekčnej kontrole, aby sa zistilo, či majú environmentálny, klimatický alebo sociálny 
vplyv, a ak áno, potom sa preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného 
prostredia a sociálnej udržateľnosti“;

5. zdôrazňuje, že okrem kľúčovej úlohy pri využívaní Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI) a programu InvestEU je nevyhnutné, aby revízia dopravnej politiky 
Európskej investičnej banky (EIB), ktorá sa má uskutočniť v roku 2020, pripravila pôdu 
pre zásadnejšie prepracovanie bankového financovania; vyzýva EIB, aby včas 
informovala Parlament o všetkých krokoch revízie dopravnej politiky;

6. domnieva sa, že výdavky v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) v oblasti 
dopravy možno zlepšiť zvýšením podielu finančných prostriedkov na dopravu s 
nulovými emisiami; víta prístup Komisie spolufinancovať obnovenie regionálnych 
cezhraničných železničných spojení, ktoré boli odstránené alebo vyradené, a nabáda 
členské štáty, cezhraničné regióny a Komisiu, aby ďalej zintenzívnili tieto projekty 
zdola nahor, ktoré prispievajú k znovuotvoreniu hraníc v rámci Únie tam, kde ešte stále 
existujú; vyzýva Komisiu, aby výrazne zvýšila vyhradenú sumu v rámci rozpočtu NPE 
na financovanie obnovy chýbajúcich regionálnych železničných spojení, ktoré boli 
odstránené alebo vyradené; musí sa zintenzívniť elektrifikácia železničnej infraštruktúry 
a vyžaduje sa rýchlejšie zavádzanie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy 
(ERTMS); v rozpočte NPE by sa mali zohľadňovať aj opatrenia na zníženie hluku zo 
železničnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť udržateľný a účinný systém 
nákladnej dopravy;

7. nabáda Komisiu na podporu revitalizácie pohodlných európskych nočných vlakov ako 
udržateľnej alternatívy letov na krátke vzdialenosti a cestovania autom na dlhé 

1 Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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vzdialenosti;

8. vyzýva Komisiu, aby skombinovala spolufinancovanie siete EuroVelo s komplexnou 
železničnou sieťou;

9. vzhľadom na stále veľmi vysoký počet úmrtí a zranení spôsobených dopravnými 
nehodami a na novú smernicu o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, v ktorej sa 
ustanovuje, aby „členské štáty zabezpečia, aby sa zohľadňovali potreby zraniteľných 
účastníkov cestnej premávky“, trvá na tom, aby Komisia a členské štáty ďalej 
uprednostňovali financovanie bezpečnosti dopravy cestujúcich v rôznych dopravných 
prostriedkoch a aby sa zamerali na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej 
premávky, ako sú chodci, cyklisti a iní účastníci mikromobility; 

10. domnieva sa, že lepšie skĺbenie financovania mestskej dopravy s plánmi udržateľnej 
mestskej mobility má zásadný význam pre posilnenie transformácie mestskej mobility;

11. žiada o transparentnejší spôsob financovania a transparentnejšie posudzovanie 
projektov a venovanie osobitnej pozornosti účasti občanov na transparentnom 
rozhodovaní a monitorovaní vývoja veľkých projektov, ktorých celkový objem 
investícií presahuje 1 miliardu EUR;

12. pripomína, že verejné investície do infraštruktúry sú obzvlášť citlivé na korupciu; 
zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť pre rozsiahle projekty dopravnej infraštruktúry 
financované EÚ transparentnú a konkurencieschopnú verejnú súťaž; trvá na tom, že 
verejní obstarávatelia a uchádzači o tieto veľké projekty musia uzatvoriť pakty integrity, 
na základe ktorých dodržiavanie záväzkov týkajúcich sa osvedčených postupov a 
transparentnosti monitorujú tretie strany;

13. domnieva sa, že analýzy nákladov a prínosov dopravných projektov sa už nesmú 
zameriavať na krátkodobé hospodárske analýzy, ale na komplexné pochopenie všetkých 
krátkodobých a dlhodobých externých nákladov, pričom sa vychádza z nedávnej štúdie 
o externalitách a internalizácii nákladov, ktorej vypracovanie zadala Komisia a z ktorej 
vyplýva, že celková výška externých nákladov na dopravu sa odhaduje na takmer 1 000 
miliárd EUR ročne2.

2 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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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI 
SPRAVODAJCOVI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Subjekt a/alebo 
osobaEurópska federácia pre dopravu a životné prostredie – 58744833263-19

Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností – 7574621118-27


