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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové 
prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Úvod

1. připomíná, že doprava je páteří evropské hospodářské a sociální aktivity, že odvětví 
dopravy představuje 4,6 % HDP Evropské unie a zaměstnává 9,2 milionu osob a kromě 
toho, že umožňuje komunikaci mezi jednotlivci a komunitami a poskytuje síť, která 
umožňuje růst vnitroevropského obchodu a následně dokončení jednotného trhu, je 
významné i z hlediska svého potenciálního příspěvku k zajištění sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti, neboť podporuje zaměstnanost a obchod a posiluje odvětví 
cestovního ruchu; účinný a spolehlivý dopravní systém navíc může přispět ke snížení 
počtu dopravních nehod a emisí uhlíku, k omezení závislosti na ropě a znečištění 
a k menšímu dopravnímu zahlcení; 

2. poukazuje na význam dopravy v průmyslové politice EU, a to jak z hlediska jejího podílu 
na hrubém domácím produktu, tak z hlediska pracovních míst; mimoto se domnívá, že 
Evropská unie by měla být průmyslovým lídrem v oboru dopravních technologií (letectví, 
vysokorychlostní železniční doprava, inteligentní systémy řízení dopravy, pokročilé 
systémy kontroly, bezpečnosti a interoperability, ERTMS, SESAR, budování bezpečné 
a udržitelné infrastruktury atd.), a že by proto měla schválit finanční rámec, který jí 
umožní udržet si a dále posílit své vedoucí postavení v tomto průmyslovém odvětví; je 
přesvědčen, že příští finanční období by mělo dát odvětví dopravy EU příležitost, aby si 
upevnilo své vedoucí postavení, které zaujímá v oblasti zelených, bezpečných 
a inteligentních dopravních technologií, jež přispívají k dalšímu hospodářskému rozvoji 
a k větší hospodářské a sociální soudržnosti;

3. domnívá se, že z hlediska politických výzev a rozpočtových prostředků pro období po 
roce 2013 je zřejmé, že téměř všechny cíle, které EU přijala, ať již byly vyjádřeny 
v Evropě 2020 či v jiných rámcích, závisejí na účinném, udržitelném 
a z environmentálního hlediska přijatelném a dostupném odvětví dopravy;

4. poukazuje na to, že strategie EU 2020 usiluje o dosažení inteligentního a udržitelného 
růstu, který podporuje začlenění, a to prostřednictvím znalostí a inovací, energetické 
účinnosti, která může vytvořit zelené – a přesto konkurenceschopné – hospodářství, 
a podpory územní a sociální soudržnosti, což jsou průřezové faktory, jež jsou přímo 
svázány s podporou odvětví dopravy a cestovního ruchu;

5. trvá na tom, že zejména z hlediska efektivity vynakládání finančních prostředků je 
prvořadé zajistit, aby rozpočtové výdaje EU na záležitosti dopravní politiky přinášely 
skutečnou přidanou hodnotu; konstatuje, že ačkoli musí být zabráněno zdvojování či 
přemísťování investic a výdajů, které by byly lépe uskutečňovány na vnitrostátní 
a regionální úrovni, je nezbytné nepromeškat příležitosti k usnadnění udržitelného růstu, 
které může poskytnout pouze přidaná hodnota výdajů EU na dopravu na vnitrostátní, 
regionální a přeshraniční úrovni;
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6. zdůrazňuje prvořadou úlohu agentur při propojování dopravních systémů z hlediska 
bezpečnosti, interoperability a fungování; vyjadřuje znepokojení nad tím, že se stále 
prohlubuje nepoměr mezi jejich povinnostmi a rozpočtovými prostředky, které jsou jim 
přidělovány;

7. souhlasí s názorem Komise, že přeshraniční infrastruktura je jedním z nejlepších příkladů 
toho, jak může EU překlenout mezery a dospět k lepším výsledkům; domnívá se, že cílená 
finanční podpora na úrovni EU může napomoci k nastartování dalších důležitých projektů, 
které mají z dlouhodobého hlediska často velký obchodní potenciál; bere na vědomí, že 
mnohé země nyní zahajují obrovské a ambiciózní systémy pobídek pro investice do 
infrastruktury a že snaha o zachování konkurenceschopnosti znamená, že Evropa má 
zvláště silný strategický zájem na efektivní infrastruktuře, aby mohla položit základy 
dlouhodobému hospodářskému růstu, přičemž výsledkem by byla základní evropská 
dopravní síť zajišťující energeticky účinnější dopravu, jež by mohla také umožňovat 
přechod na udržitelnější a dostupnější způsob přepravy nákladu a cestujících; konstatuje, 
že se tato podpora musí zaměřit na klíčové priority: odstraňování míst s nedostatečnou 
průchodností na strategických transevropských osách, podporu jejich rozšiřování 
a budování přeshraničních a intermodálních spojů;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily vytvoření integrované politiky EU pro 
vnitrozemní vodní cesty – přičemž je nutné mít na zřeteli výhody lodní dopravy po 
evropské integrované síti řek a kanálů a skutečnost, že EU má více než 37 000 vodních 
cest, které spojují stovky měst a průmyslových oblastí, a že vnitrozemské vodní cesty má 
20 z 27 členských států –, a žádá, aby byly za tímto účelem vyčleněny dostatečné 
prostředky z rozpočtů EU a členských států;

9. zdůrazňuje, že s ohledem na potenciál, který má doprava šetrná k životnímu prostředí 
v oblasti vytváření nových pracovních míst, je nutné podporovat prostřednictvím politik 
a finančních nástrojů EU rozvoj náležité infrastruktury pro elektrická vozidla a jejich 
začlenění do celoevropské inteligentní energetické sítě, která by byla schopna využívat 
i energii vyrobenou lokálně z obnovitelných zdrojů;

Transevropské sítě

10. zvláště upozorňuje na přidanou hodnotu transevropské dopravní sítě (TEN-T), jejíž 
všechny prioritní projekty jsou nadnárodní a jejíž přidaná hodnota je zejména patrná 
v kontextu rozvoje účinné, multimodální a komplexní dopravní sítě EU. při řešení malé 
dostupnosti a nedostatečné interoperability mezi jednotlivými částmi EU, včetně spojení 
mezi vnitrozemím a přístavy, dále na přeshraničních částech projektů a na pákovém 
efektu, který mají investice EU při získávání soukromého a veřejného financování pro 
strategické projekty;

11. připomíná, že finanční prostředky potřebné na realizaci projektů TEN-T v období 1996–
2020 se odhadují na 900 miliard EUR, přičemž ještě zbývá získat finanční prostředky ve 
výši 500 miliard EUR, a u 30 stávajících prioritních projektů TEN-T na 395 miliard 
EUR, u nichž ještě zbývá získat prostředky ve výši 270 miliard EUR;

12. v této souvislosti konstatuje, že u prioritních projektů TEN-T, vyjma projektu Galileo, 
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přilákaly celkové výdaje EU ve výši 47,4 miliardy eur (30,8 %) v rámci současného 
finančního výhledu investice do stejných projektů ve výší 106,6 miliardy eur z jiných 
zdrojů a že odpovídající částky pro sítě TENT-T jako celek činí 105 miliard EUR (27 %) 
a 285 miliard EUR (73 %);

13. připomíná, že hlavními přispěvateli finančních prostředků do TEN-T jsou členské státy, 
regiony a Unie, přičemž ta tak činí prostřednictvím rozpočtu sítě TEN-T, Fondu 
soudržnosti a strukturálních fondů; dále připomíná, že ve stávajícím rozpočtovém období 
(2007–2013) je 15 % financovaných investic nezbytných k tomu, aby byly dokončeny 
práce, jež měly být v tomto časovém rámci provedeny, a že jelikož náklady na realizaci 
velkých infrastrukturních projektů pravděpodobně porostou, bude pro provádění TEN-T 
kritické celkové množství prostředků, které budou pro investice do dopravy k dispozici ve 
víceletém finančním rámci pro období po roce 2014;

14. konstatuje zejména, že strategie Evropa 2020, která se zaměřuje na inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst, obsahuje ustanovení týkající se TEN-T, jež stanoví tyto úkoly:

- ... „mobilizovat finanční nástroje EU (mimo jiné transevropské sítě) jakožto součást 
systematické strategie financování, jež spojí financování ze zdrojů EU, členských států 
a ze soukromých prostředků“,

- „... urychlit provádění strategických projektů, kde má EU přidanou hodnotu, aby bylo 
možné odstraňovat zásadní překážky, zejména v přeshraničním styku a u intermodálních 
uzlů (města, přístavy, logistická centra)“;

15. vyzývá proto k navýšení celkových prostředků i k lepší koordinaci mezi finančními 
prostředky, které jsou pro TEN-T k dispozici, a prostředky na podporu soudržnosti 
určenými na dopravní projekty (v současné době 23,7 % zdrojů na podporu soudržnosti) 
a žádá, aby uvolnění této částky z Fondu soudržnosti bylo podmíněno dodržením 
obecných zásad evropské dopravní politiky a aby byly finanční prostředky na TEN-T 
podmíněny soustředěním finančních prostředků z vnitrostátních zdrojů na základní síť 
TEN-T a komplexní sítě, jakož i systematickým uplatňováním nástrojů směrnice 
2008/96/ES v této oblasti;

16. žádá vytvoření dalších nástrojů financování TEN-T, zejména alokací (vyčleňováním) 
vlastních prostředků odvozených od činností souvisejících s dopravou, využíváním 
zvláštních nástrojů EIB a zdokonalením a podporou vytváření mechanismů partnerství 
soukromého a veřejného sektoru (PPP);

17. domnívá se, že výnosy z internalizace vnějších nákladů by měly být věnovány především 
na mobilitu, a podporovat tedy PPP – mimo jiné v dopravních projektech;

18. zdůrazňuje, že v rámci nového finančního výhledu by mělo být zachováno financování 
dopravních projektů z prostředků určených na podporu soudržnosti, přičemž členské státy 
by se měly výslovně zavázat ke spolufinancování a realizaci těchto dopravních projektů; 
dále zdůrazňuje, že pro země, jež usilují o splnění konvergenčních kritérií, zůstává 
politika soudržnosti i nadále klíčovou a že na dostupnosti prostředků na podporu 
soudržnosti do značné míry závisí úspěšnost realizace dopravních projektů v těchto 
zemích;
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19. bere na vědomí, že jen 0,5 % prostředků v rozpočtu TEN-T na období 2007–2013 zůstává 
nepřidělených, trvá však na tom, že závazek EU týkající se financování nemůže být 
neomezený u těch projektů, které nepostupují, protože pro ně není do roku 2015 zajištěna 
nezbytná finanční spoluúčast z vnitrostátních rozpočtů;

Marco Polo

20. připomíná, že cílem programu Marco Polo je osvobodit silnice v Evropě od 20 miliard 
tunokilometrů nákladní dopravy ročně, což odpovídá každoroční cestě více než 700 000 
nákladních vozidel mezi Paříží a Berlínem, a to tak, že budou převedeny na jiný druh 
dopravy; bere na vědomí význam tohoto programu pro přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství, jenž si vyžádá značné a dobře koordinované financování; dále připomíná, že 
každé euro vynaložené z rozpočtu programu na období 2007–2013, jehož výše činí 450 
milionů eur, přináší přínosy v sociální a environmentální oblasti v hodnotě přibližně 10 
eur a že na úrovni členských států nemá program Marco Polo žádnou bezprostřední 
obdobu;

21. doporučuje, aby byla prověřena možnost zavést jako jeden z nástrojů v rámci programu 
Marco Polo záruky za úvěry;

22. upozorňuje, že nařízení Marco Polo II, které Parlament schválil v roce 2009, má za cíl 
usnadnit přístup k finančním prostředkům z tohoto programu malým a středním podnikům 
a že kritéria pro financování byla přizpůsobena tržním podmínkám;

Galileo

23. trvá na tom, že Galileo je projektem, který má pro Evropskou unii mimořádný strategický 
význam, zejména s ohledem na odhodlání investovat do podobných systémů z národních 
vojenských rozpočtů, které projevily jiné ekonomiky, jako např. Čína, Indie a Rusko, a že 
není žádoucí scénář, podle nějž by evropské podniky nemohly těžit z mnoha příležitostí 
v oblasti hospodářství, životního prostředí, inovací, výzkumu a zaměstnanosti, které by 
vyvstaly, pokud by Evropa měla vlastní satelitní navigační systém; domnívá se navíc, že 
pokud by měly být poskytované služby omezeny nebo zrušeny, byly by případné rušivé 
důsledky mimo jiné pro podniky, bankovnictví, dopravu, leteckou dopravu a komunikaci 
atd. velmi nákladné (např. v souvislosti s příjmy podniků, bezpečností silničního provozu 
atd.); připomíná, že rozpočtový orgán tuto skutečnost uznal, když v tomto finančním 
výhledu zvýšil stropy pro okruh 1A tak, aby pokryly pokračující investice do programu 
Galileo;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily výrazné navýšení prostředků na financování 
výzkumu systému GNSS s cílem poskytnout evropskému průmyslu, malým a středním 
podnikům a všem zúčastněným stranám příležitost více se zapojit do celosvětového trhu 
GNSS a zajistit nezávislost EU v odvětví, na němž závisí více než 6 % celkového HDP 
Unie;

25. konstatuje, že program Galileo významně přispěje k rozvoji a praktickému uplatňování 
inteligentních dopravních systémů a globálních navigačních satelitních systémů;

26. trvá na tom, že s ohledem na dlouhé realizační lhůty, které s sebou projekty jako Galileo 
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či „jednotné evropské nebe“ s jeho technologickou součástí SESAR nesou, a na úrovně 
kapitálových investic, které již byly těmto projektům poskytnuty, je pro jejich úspěšné 
provádění a pro s nimi spojené přínosy a konkrétně pro zajištění spuštění projektu 
SESAR, které je podmínkou pro úplné dokončené „jednotného evropského nebe“, 
nezbytné, aby byl vůči nim při finančním plánování v rámci finančních plánovacích 
období demonstrován dostatečný a konzistentní závazek;

27. poukazuje na to, že zrychlené provádění projektu „jednotné evropské nebe“ a konkrétněji 
zavádění jeho technologické součásti SESAR, které má být zahájeno v roce 2014, bylo 
označeno za klíčovou prioritu pro dosažení účinného a udržitelného systému letecké 
dopravy v Evropě, a že projekt SESAR umožní snížení nákladů na řízení letového 
provozu o 50 %, zlepšení bezpečnosti v řádu desetinásobku a snížení dopadu každého 
letu na životní prostředí o 10 %;

ERTMS

28. poukazuje na význam projektu ERTMS pro interoperabilitu železnice a pro skutečný 
posun směrem k tomuto druhu dopravy; je přesvědčen, že zavádění systému ERTMS, 
stejně jako v případě mnoha dalších projektů dopravní infrastruktury, v poslední době 
zasáhly dopady hospodářské recese, které ovlivňují míru a objem veřejných investic; 
uznává evropský rozměr a přínos tohoto projektu, a žádá proto, aby se v nadcházejících 
letech stal ERTMS, a zejména jeho přeshraniční části, rozpočtovou prioritou EU;

Námořní politika

29. domnívá se, že integrovaná námořní politika musí usilovat a být zaměřena na řešení 
problémů, jimž čelí pobřežní zóny a přímořské oblasti, a na podporu „modrého růstu“ 
a udržitelného námořního hospodářství v souladu se strategií EU 2020; trvá na tom, že 
musí být na tuto politiku poskytnuty náležité rozpočtové prostředky;

Nové nástroje financování

30. žádá vytvoření nových nástrojů financování, a to jak revizí politiky Evropské investiční 
banky s cílem poskytovat více úvěrů na inovační dopravní projekty, tak využitím výnosů 
ze zdanění těžkých vozidel a z dražeb povolenek na emise CO2 z letectví, aby bylo 
možné financovat společné projekty zaměřené na snížení dopadu těchto druhů dopravy na 
životní prostředí;

Cestovní ruch

31. připomíná význam cestovního ruchu pro evropské hospodářství, evropské přírodní 
a kulturní dědictví a pro konkrétní země a regiony, v nichž je hlavním hospodářským 
a sociálním pilířem; upozorňuje na význam nového ustanovení o cestovním ruchu, které je 
nyní součástí Lisabonské smlouvy a které Parlamentu poprvé uděluje v oblasti cestovního 
ruchu legislativní pravomoci, a na nutnost svěřené pravomoci uplatňovat v zájmu 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví; opakovaně vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
nebyla zřízena žádná rozpočtová položka na pomoc rozvoji cestovního ruchu, která by 
tuto novou výzvu zohledňovala, a trvá na tom, že v budoucnu musí být odpovídající 
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úroveň podpory EU v oblasti cestovního ruchu poskytována prostřednictvím rozpočtové 
položky, která bude vyčleněna na udržitelný hospodářský rozvoj, průmyslové dědictví 
a na ochranu přírodního a kulturního dědictví a která bude v případě potřeby doplňována 
o prostředky ze strukturálních a jiných fondů.
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