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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Úvod

1. pripomína, že doprava predstavuje základ hospodárskej a spoločenskej činnosti v Európe, 
že odvetvie dopravy tvorí 4,6 % HDP Európskej únie, zamestnáva 9,2 milióna ľudí a že 
okrem toho, že umožňuje komunikáciu medzi jednotlivcami a spoločenstvami a 
predstavuje sieť, ktorá umožňuje rast obchodu v rámci Európy a následne dobudovanie 
jednotného trhu, má toto odvetvie obrovský význam z hľadiska svojho potenciálu pri
zabezpečovaní sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, rozvoja zamestnanosti a 
obchodu a posilňovaní odvetvia cestovného ruchu a že výkonný a spoľahlivý systém 
dopravy môže prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd, zníženiu emisií uhlíka, 
zníženiu závislosti na rope a zníženiu úrovne znečistenia a dopravného preťaženia;

2. berie na vedomie význam odvetvia dopravy v priemyselnej politike EÚ z hľadiska jeho 
podielu na hrubom domácom produkte i z hľadiska zamestnanosti; okrem toho považuje 
Európsku úniu za priemyselného lídra v oblasti dopravných technológií (letecký 
priemysel, vysokorýchlostné železnice, inteligentné systémy riadenia dopravy, moderné 
riadiace, bezpečnostné a interoperačné systémy, ERMTS, SESAR, budovanie bezpečnej a 
udržateľnej infraštruktúry atď.) a domnieva sa, že EÚ by preto mala prijať finančný 
rámec, ktorý by jej umožnil udržať a posilniť vedúce postavenie v tomto priemyselnom 
odvetví; je presvedčený, že odvetviu dopravy EÚ by sa mala v nasledujúcom finančnom 
období poskytnúť možnosť upevniť si vedúce postavenie v oblasti zelených, bezpečných a 
inteligentných technológií, ktoré prispievajú k ďalšiemu hospodárskemu rozvoju a lepšej 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

3. považuje za evidentné, že z hľadiska politických výziev a rozpočtových zdrojov na 
obdobie po roku 2013 závisia takmer všetky prijaté ciele EÚ, či už obsiahnuté v stratégii 
Európa 2020 alebo v iných rámcoch, od výkonného, udržateľného a ekologicky 
prijateľného, ako aj dostupného odvetvia dopravy;

4. berie na vedomie, že cieľom stratégie EÚ 2020 je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast prostredníctvom poznatkov, inovácií a energetickej účinnosti – s 
možnosťou vytvoriť zelené, a predsa konkurencieschopné hospodárstvo –, ako aj 
presadzovanie územnej a sociálnej súdržnosti, čo sú prierezové zásady priamo spojené s 
podporou odvetvia dopravy a cestovného ruchu;

5. trvá na tom, že najmä z hľadiska finančnej výkonnosti je nanajvýš dôležitá potreba 
zabezpečiť reálnu pridanú hodnotu z rozpočtových výdavkov EÚ na dopravnú politiku; 
poznamenáva, že sa síce treba vyhýbať zdvojovaniu alebo presunu investícií a výdavkov, 
ktoré sa lepšie uskutočňujú na národnej a regionálnej úrovni, no že je zároveň nutné 
nepremeškať príležitosť na uľahčenie udržateľného rastu, ktorý môže zabezpečiť len 
pridaná hodnota výdavkov EÚ na dopravu na vnútroštátnej, regionálnej a cezhraničnej 
úrovni;
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6. zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu agentúr v integrácii dopravných systémov, pokiaľ ide o 
bezpečnosť, interoperabilitu a fungovanie; vyjadruje znepokojenie nad narastajúcim 
rozdielom medzi ich úlohami a rozpočtovými prostriedkami, ktoré sú im pridelené;

7. súhlasí s názorom Komisie, že cezhraničná infraštruktúra je jedným z najlepších 
príkladov, kde môže EÚ preklenúť nedostatky a dosiahnuť cennejšie výsledky; domnieva 
sa, že cielená finančná podpora na úrovni EÚ môže pomôcť naštartovať ďalšie významné 
projekty, ktoré majú z dlhodobého hľadiska často veľký komerčný potenciál; konštatuje, 
že krajiny momentálne vytvárajú rozsiahle, ambiciózne stimuly pre investície do 
infraštruktúry, že udržanie konkurencieschopnosti znamená, že Európa má mimoriadne 
silný strategický záujem o výkonnú infraštruktúru, aby položila základy dlhodobého 
hospodárskeho rastu, a že výsledkom by bola základná európska dopravná sieť, ktorá 
zabezpečí energeticky efektívnejšie odvetvie dopravy a ktorá by mohla zahŕňať presun 
nákladnej dopravy a pasažierov smerom k udržateľnejším a dostupnejším formám 
dopravy; konštatuje, že takáto podpora sa musí zamerať na hlavné priority –
odstraňovanie miest s nedostatočnou priechodnosťou na strategických transeurópskych 
osiach, podporu ich rozširovania a vytváranie cezhraničných a intermodálnych spojení;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili vytvorenie integrovanej politiky EÚ pre 
oblasť vnútrozemských vodných ciest – pričom treba mať na pamäti výhody lodnej 
dopravy po európskej integrovanej sieti riek a kanálov a skutočnosť, že EÚ má vyše 37 
000 vodných ciest, ktoré spájajú stovky miest a priemyselných regiónov, a že 20 z 27 
členských štátov disponuje vnútrozemskými vodnými cestami – a žiada, aby sa z 
rozpočtov EÚ a členských štátov poskytla na tento účel primeraná podpora;

9. zdôrazňuje, že vzhľadom na možnosti ekologicky efektívnej dopravy vytvárať nové 
pracovné miesta je nevyhnutné podporovať prostredníctvom politík a finančných 
nástrojov EÚ rozvoj potrebnej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a ich integráciu do 
celoeurópskej inteligentnej energetickej siete, ktorá by bola schopná využívať aj energiu 
vyrobenú miestne z obnoviteľných zdrojov;

Transeurópske siete

10. osobitne upozorňuje na pridanú hodnotu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorej 
všetky prioritné projekty sú nadnárodného charakteru a ktorej pridaná hodnota je obzvlášť 
očividná v rámci rozvoja výkonnej, multimodálnej a komplexnej dopravnej siete EÚ, 
pri riešení otázky nedostatočnej dostupnosti a nízkej interoperability jednotlivých častí EÚ 
vrátane spojenia vnútrozemia s prístavmi, pri cezhraničných úsekoch projektov a pri 
pákovom efekte, ktorý majú investície EÚ na podporu súkromného a verejného 
financovania strategických projektov;

11. pripomína, že požiadavky na financovanie projektov TEN-T na roky 1996 – 2020 sa 
odhadujú na 900 miliárd EUR, z čoho 500 miliárd ešte treba uhradiť, a na 395 miliárd na 
30 súčasných prioritných projektov TEN-T, z čoho ešte zostáva uhradiť 270 miliárd;

12. v tejto súvislosti uvádza, že celkové výdavky EÚ na prioritné projekty TEN-T s výnimkou 
projektu Galileo vo výške 47,4 miliardy EUR (30,8 %) vyvolali investície na rovnaké 
projekty vo výške 106,6 miliardy EUR z iných zdrojov počas obdobia súčasného 
finančného výhľadu, a tiež uvádza, že ekvivalentné údaje pre sieť TEN-T ako celok 
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predstavujú 105 miliárd EUR (27 %) a 285 miliárd (73 %);

13. pripomína, že hlavnými prispievateľmi do projektu TEN-T sú členské štáty, regióny a 
Únia, ktorá projekt financuje prostredníctvom rozpočtu TEN-T, Kohézneho fondu a 
štrukturálnych fondov, že v súčasnom rozpočtovom období (2007 – 2013) je 15 % 
investícií potrebných na dokončenie prác, ktoré sa mali realizovať v tomto časovom 
rozpätí, a že vzhľadom na to, že náklady na realizáciu veľkých projektov na budovanie 
infraštruktúry pravdepodobne stúpnu, bude mať celkový rámec pre investície do dopravy 
vo viacročnom finančnom rámci po roku 2014 pre realizáciu projektu TEN-T zásadný 
význam;

14. predovšetkým poznamenáva, že v rámci stratégie Európa 2020 zameranej na inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast, sa v súvislosti s TEN-T stanovuje:

– ...„mobilizovať finančné nástroje EÚ (okrem iného TEN-T) ako súčasť jednotnej stratégie 
financovania, ktorá spája verejné a súkromné financovanie zo zdrojov na úrovni EÚ 
a vnútroštátnej úrovni“,

. – ...„urýchliť realizáciu strategických projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou na 
riešenie kritických prekážok, najmä pokiaľ ide o cezhraničné úseky a intermodálne uzly 
(mestá, prístavy, logistické platformy)“;

15. žiada preto o zvýšenie objemu celkových finančných prostriedkov, ako aj zlepšenie 
koordinácie medzi prostriedkami, ktoré sú k dispozícii pre TEN-T, a prostriedkami 
z kohéznych zdrojov na projekty v oblasti dopravy (momentálne 23,7 % kohéznych 
zdrojov), a žiada, aby pridelenie tejto sumy z Kohézneho fondu bolo podmienené 
dodržiavaním základných zásad európskej dopravnej politiky a aby financovanie TEN-T 
bolo podmienené sústredením finančných prostriedkov jednotlivých štátov na základné a 
komplexné siete TEN-T a systematickým uplatňovaním nástrojov smernice 2008/96/ES;

16. žiada vytvorenie ďalších finančných nástrojov pre TEN-T, najmä vo forme prideľovania 
(vyčleňovania) vlastných zdrojov získaných z dopravnej činnosti, využívaním osobitných 
nástrojov z EIB a zdokonalením mechanizmov PPP spoločne s podporou na vytváranie 
takýchto mechanizmov;

17. domnieva sa, že príjmy z internalizácie vonkajších nákladov by sa mali vyčleňovať
predovšetkým na mobilitu, čím by napomáhali PPP, okrem iného v dopravných 
projektoch;

18. zdôrazňuje, že kohézne financovanie projektov v oblasti dopravy by malo pokračovať v 
rámci nového finančného výhľadu s jednoznačným záväzkom zo strany členských štátov 
spolufinancovať a realizovať tieto projekty, že politika súdržnosti je naďalej kľúčová pre 
krajiny, ktoré sa snažia o splnenie konvergenčných kritérií, a že úspešná realizácia 
projektov v oblasti dopravy v týchto krajinách vo veľkej miere závisí od dostupnosti 
Kohézneho fondu;

19. poukazuje na to, že len pol percenta rozpočtu TEN-T na obdobie 2007 – 2013 zostáva 
nepridelené, trvá však na tom, že záväzok EÚ financovať nemôže byť neobmedzený pri 
tých projektoch, ktoré nenapredujú preto, že z vnútroštátnych rozpočtov sa pred rokom 
2015 neuvoľnia zodpovedajúce prostriedky;
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Marco Polo

20. pripomína, že cieľom programu Marco Polo je odľahčiť európske cesty od ročného 
objemu 20 miliárd tonokilometrov nákladnej dopravy, čo predstavuje ročne viac než 700 
000 nákladných vozidiel na ceste medzi Parížom a Berlínom, a to tak, že sa prevoz 
nákladov presmeruje na iné druhy dopravy; berie na vedomie význam prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorý si bude vyžadovať značné a dobre koordinované 
financovanie; ďalej pripomína, že v programovom rozpočte na obdobie 2007-2013 vo 
výške 450 miliónov EUR vytvorí každé vynaložené euro spoločenský a ekologický prínos 
v hodnote približne 10 EUR, a tiež to, že na úrovni členských štátov neexistuje obdoba 
programu Marco Polo;

21. odporúča preskúmať možnosti zaviesť ako nástroj programu Marco Polo záruky za 
pôžičky;

22. poukazuje na to, že cieľom nariadenia Marco Polo II, ktoré Európsky parlament schválil v 
roku 2009, je uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k finančným prostriedkom z 
tohto programu, a že kritériá financovania boli prispôsobené trhovým podmienkam;

Galileo

23. trvá na tom, že projekt Galileo má pre Európsku úniu zásadný strategický význam, najmä 
vzhľadom na odhodlanie investovať do podobných systémov prostriedky z vnútroštátnych 
vojenských rozpočtov, ktoré prejavili iné krajiny, ako napríklad Čína, India a Rusko, a že 
scenár, podľa ktorého by európske podniky nemohli využívať mnohonásobné 
hospodárske, ekologické, inovačné a výskumné výhody, ako aj výhody v oblasti 
pracovných príležitostí vyplývajúce zo skutočnosti, že Európa vlastní vlastný satelitný 
navigačný systém, nie je žiaduci; ďalej sa domnieva, že v prípade obmedzenia alebo 
pozastavenia poskytovania služby, by prípadné dôsledky pre oblasť podnikania, 
bankovníctva, dopravy, letectva, komunikácií atď., (len niekoľko príkladov) boli veľmi 
nákladné (napríklad z hľadiska príjmov podnikov, bezpečnosti cestnej premávky atď.); 
pripomína, že rozpočtový orgán to uznal tým, že v súčasnom finančnom výhľade zvýšil 
stropy okruhu 1A, aby program Galileo mohol pokryť pokračujúce investície;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili výrazné zvýšenie financovania aplikovaného 
výskumu GNSS (globálneho systému satelitnej navigácie) s cieľom poskytnúť 
európskemu priemyslu, malým a stredným podnikom a všetkým zainteresovaným stranám 
možnosť zvýšiť svoj podiel na svetovom trhu GNSS a zabezpečiť nezávislosť EÚ v 
odvetví, od ktorého závisí viac než 6 % celého HDP EÚ;

25. konštatuje, že program Galileo najviac prospeje rozvoju inteligentných dopravných 
systémov a globálnych navigačných satelitných systémov a ich uplatneniu v praxi;

26. trvá na tom, že vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré si také projekty ako Galileo alebo 
Jednotné európske nebo so svojou technologickou časťou SESAR vyžadujú, a vzhľadom 
na úroveň kapitálových investícií, ktoré boli už na tieto projekty vynaložené, je potrebné, 
aby sa v rámci období finančného plánovania uvoľňovalo dostatočné a stabilné množstvo 
viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu projektov a 
z toho vyplývajúce vedľajšie výhody a konkrétne začať s realizáciou projektu SESAR, 
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ako podmienky na plné zavŕšenie iniciatívy Jednotné európske nebo;

27. poznamenáva, že urýchlená realizácia projektu Jednotné európske nebo a konkrétnejšie 
spustenie jeho technologickej časti SESAR, s ktorým sa má začať v roku 2014, boli 
označené za kľúčové priority, ktorých cieľom je vytvoriť výkonný a udržateľný systém 
leteckej dopravy v Európe, a že projekt SESAR umožní znížiť náklady na riadenie 
leteckej premávky o 50%, desaťnásobne zlepšiť výsledky v oblasti bezpečnosti a zmenšiť 
vplyv každého letu na životné prostredie o 10%;

ERTMS

28. berie na vedomie význam projektu ERMTS pre interoperabilitu železničnej dopravy a pre 
dosiahnutie skutočnej zmeny v modálnom rozdelení dopravy; je presvedčený, že 
zavádzanie projektu ERMTS podobne ako mnohé ďalšie projekty dopravnej infraštruktúry 
postihli nedávno dôsledky hospodárskej recesie, pokiaľ ide o mieru a objem investícií z 
verejného sektora; uznáva európsky rozmer a pridanú hodnotu projektu, a preto žiada, aby 
sa ERTMS, a najmä jeho cezhraničné úseky, stali v nasledujúcich rokoch rozpočtovou 
prioritou EÚ;

Námorná politika

29. domnieva sa, že integrovanú námornú politiku treba uskutočňovať a zameriavať tak, aby 
riešila problémy pobrežných zón a morských oblastí a aby podporovala „modrý rast“ 
a udržateľné námorné hospodárstvo v súlade so stratégiou EÚ 2020; trvá na tom, aby sa 
na túto politiku vyčlenili primerané rozpočtové prostriedky;

Nové finančné nástroje

30. žiada vytvorenie nových finančných nástrojov, a to preskúmaním politiky Európskej 
investičnej banky s cieľom prideliť viac pôžičiek na inovatívne dopravné projekty, ako aj 
použitím príjmov zo zdanenia ťažkých vozidiel a predaja emisných kvót CO2 formou
aukcie z odvetvia leteckej dopravy, s cieľom financovať spoločné projekty zamerané 
na zníženie vplyvu týchto druhov dopravy na životné prostredie;

Cestovný ruch

31. pripomína význam cestovného ruchu pre európske hospodárstvo, prírodné a kultúrne 
dedičstvo a pre určité krajiny a regióny, v ktorých predstavuje hlavnú hospodársku a 
sociálnu oporu; upozorňuje na význam nového ustanovenia o cestovnom ruchu, ktoré je 
teraz zahrnuté do Lisabonskej zmluvy a po prvý raz udeľuje legislatívne právomoci 
Európskemu parlamentu v oblasti cestovného ruchu, ako aj na nutnosť uplatňovať tieto 
právomoci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia; opakovane vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že pre rozvoj cestovného ruchu nebol vytvorený ani jeden 
rozpočtový riadok, ktorý by odrážal túto novú úlohu, a trvá na tom, aby bola v budúcnosti 
zabezpečená primeraná úroveň podpory cestovného ruchu zo strany EÚ vytvorením 
rozpočtového riadku určeného na udržateľný rozvoj hospodárstva, priemyselné dedičstvo 
a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý môžu podľa potreby dopĺňať 
štrukturálne fondy a iné prostriedky.
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