
AD\910845CS.doc PE489.425v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2011/0177(APP)

20. 9. 2012

STANOVISKO
Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Rozpočtový výbor

k průběžné zprávě v zájmu dosažení pozitivního výsledku při postupu 
schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Navrhovatel: Brian Simpson



PE489.425v02-00 2/6 AD\910845CS.doc

CS

PA_NonLeg_Interim



AD\910845CS.doc 3/6 PE489.425v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 8 miliard EUR přidělených na realizaci transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) na programové období 2007–2013 je velmi nedostatečná částka 
a že na dokončení sítě a podporu růstu, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti 
EU jsou potřebné dodatečné zdroje,

1. zdůrazňuje prvořadou úlohu odvětví dopravy EU jakožto mocného pilíře vnitřního trhu 
a základu pro volný pohyb osob a zboží i pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost; 
poukazuje na to, že odvětví dopravy vytváří 6,3 % HDP EU a poskytuje zaměstnání 
13 milionům lidí;

2. připomíná obrovské finanční a technické výzvy, před nimiž stojí odvětví dopravy, pokud 
jde o zmírňování dopadu jeho činnosti na životní prostředí, zlepšování jeho 
konkurenceschopnosti a sítí;

3. zdůrazňuje, že k dosažení klíčového cíle EU, jímž je snížit do roku 2050 emise CO2
v odvětví dopravy ve srovnání s rokem 1990 o 60 %, a na podporu udržitelnějších 
způsobů dopravy, posílení multimodální dopravy a prosazování udržitelné městské 
mobility, vycházející z bezpečností a zásad bezpečnosti a dostupnosti, jsou zapotřebí 
velké investice;

4. zdůrazňuje rozdíly v rozvoji dopravní infrastruktury v různých členských státech 
a význam rozvoje dopravní infrastruktury v nových členských státech, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby usilovaly o vytvoření jednotného a rovnoměrně rozvíjeného 
evropského dopravního prostoru;

5. zdůrazňuje, že celkový příděl prostředků, které budou k dispozici na investice do dopravy 
v příštím víceletém finančním rámci (VFR), bude rozhodující pro realizaci sítě TEN-T 
i pro nezbytný výzkum v oblasti dopravy, aby si Unie mohla udržet své postavení 
průmyslového lídra v oboru udržitelné a inovativní dopravní technologie; vyzývá proto 
členské státy, aby návrh Komise podpořily;

6. zdůrazňuje, že doprava a mobilita mají pro evropský vnitřní trh zásadní význam, a trvá 
proto na tom, že by Unie měla cílené investice do infrastruktury TEN-T a výzkumu 
v oblasti dopravy spíše podstatně zvýšit, než je snižovat, protože tyto investice mohou 
výrazně a přímo přispět k překonání obtížné hospodářské situace tím, že podpoří 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost v EU;

7. vítá návrh Komise na nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) 
a s tím související navržené zvýšení jeho centrálně spravovaných finančních prostředků 
přidělených na TENT-T a domnívá se, že tyto částky jsou realistické a představují 
naprosté minimum; domnívá se, že pro vyvolání očekávaného pákového efektu v oblasti 
dopravy by přidělené finanční prostředky měly v ideálním případě představovat alespoň 
10 % z odhadovaných potřeb (500 miliard EUR pro TEN-T do roku 2020) a že pokud 
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Rada souhlasí s výrazným snížením finančního krytí, měl by být rovněž proveden 
rozsáhlý přezkum seznamu předem určených dopravních projektů uvedených v příloze 
CEF;

8. trvá na tom, že otázky, jako je rozdělení finančního krytí z CEF mezi různá odvětví, 
objem použitý pro finanční nástroje, nebo způsoby převodu z Fondu soudržnosti na 
dopravní infrastrukturu v rámci CEF, nejsou součástí víceletého finančního rámce, 
protože spadají pod řádný legislativní postup týkající se CEF;

9. bere na vědomí záměr Komise zvýšit v odvětví dopravy využívání inovativních finančních 
nástrojů, jako jsou např. projektové dluhopisy; domnívá se, že tyto nástroje přinesou 
pákový efekt do rozpočtu EU, a tím přilákají další investory pro projekty společného 
zájmu, které jsou komerčně životaschopné, ale nemají dostatečné financování z trhu; 
zdůrazňuje, že by to mohlo podpořit financování dopravní infrastruktury s evropskou 
přidanou hodnotou;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila koordinaci mezi CEF a jinými zdroji financování, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, zejména mezi Fondem soudržnosti a programem Horizont 2020;

11. zdůrazňuje, že dodatečných 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti je třeba spravovat 
centrálně v rámci CEF, aby měly konkrétně pro země přijímající prostředky z Fondu 
soudržnosti jednoznačný přínos na úrovni EU v případě projektů dopravní infrastruktury 
v rámci sítě TEN-T; upozorňuje na nedávnou zprávu Evropského účetního dvora1, podle 
níž nejsou finanční prostředky z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů vždy používány 
stejně účinně; zastává názor, že by se zvláštní pozornost měla věnovat problémům, 
s nimiž se mohou některé členské státy potýkat při plánování projektů, a zeměpisné 
vyváženosti rozložení projektů; zdůrazňuje, že rozhodnutí Komise musí být založeno na 
zásadě investování peněz na území přijímající země podél schváleného projektu TEN-T, 
jak je uvedeno v příloze 1 CEF, a že za žádných okolností nebude centrální spravování 
těchto dodatečných 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti bránit účasti nebo omezovat 
účast zemí přijímajících prostředky z Fondu soudržnosti při provádění a financování 
projektů v oblasti dopravy prostřednictvím CEF nad rámec 10 miliard EUR přidělených 
z Fondu soudržnosti;

12. trvá na tom, aby VFR na období 2014–2020 umožňoval větší rozpočtovou flexibilitu, jak 
v rámci okruhů, tak i mezi nimi; zdůrazňuje proto význam zachování CEF a politiky 
soudržnosti ve společném okruhu a nesouhlasí s koncepcí podokruhů;

13. poukazuje na potřebu efektivnějších projektových pobídek, jako je zásada „use it or lose 
it“, která zajišťuje lepší realizaci projektů;

14. zdůrazňuje, že musí zůstat zachována realistická spojitost mezi počtem předem určených 
projektů v příloze navrženého nařízení o CEF a finančními částkami pro CEF v příštím 
VFR;

15. zdůrazňuje, že v souladu s plněním cílů EU v oblasti udržitelného růstu musí být zaručeny 

                                               
1 Evropský účetní dvůr, „Je spolufinancování dopravní infrastruktury v námořních přístavech ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti účelnou investicí?“,  zvláštní zpráva č. 4/2012.  
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dostatečné finanční prostředky na horizontální priority v rámci CEF, zejména na evropský 
systém řízení železničního provozu (ERTMS) a výzkumný projekt řízení leteckého 
provozu v rámci jednotného evropského nebe (SESAR), u nichž jsou pokračující investice 
zásadní z důvodu podpory interoperability, čímž se dopravní síť EU stane efektivnější, 
konkurenceschopnější a bezpečnější;

16. zdůrazňuje význam poskytování finančních prostředků na velké programy 
technologického rozvoje – globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES), 
evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS), globální družicový 
navigační systém Galileo (GNSS) atd.) – jako celek, a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
iniciativa GMES byla i nadále financována v rámci VFR vzhledem k jejímu přínosu 
k udržitelnému rozvoji a bezpečnosti v odvětví dopravy;

17. připomíná zásadní strategický význam projektu Galileo pro EU, jelikož z něj má prospěch 
hlavně technologie GNSS a praktické provádění aplikací ITS; trvá na tom, že řádné 
financování programu Galileo musí být zajištěno, aniž by to bylo na úkor rozpočtu TEN-
T;

18. uznává skutečnost, že Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
jsou hlavními zdroji financování dopravy ze strany EU; s ohledem na to zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit lepší integraci cílů strategie EU 2020 do strukturálních fondů EU tak, aby 
byly zaměřeny na inteligentní a udržitelnou mobilitu;

19. poukazuje na úspěch programu Marco Polo, jehož cílem je v souvislosti s přechodem na 
nízkouhlíkové hospodářství převést přepravu nákladů ze silnic na jiné druhy dopravy, 
a programu NAIADES, integrovaného evropského akčního programu pro vnitrozemskou 
vodní dopravu, a je přesvědčen, že by tyto projekty měly mít v příštím finančním období 
k dispozici odpovídající finanční prostředky;

20. připomíná, že na základě Lisabonské smlouvy je cestovní ruch novou pravomocí Unie, 
a poukazuje na to, že by proto měl být rovněž v příštím VFR zohledněn; zdůrazňuje 
význam přínosu cestovního ruchu pro hospodářství Unie a skutečnost, že v některých 
regionech představuje hlavní hospodářskou činnost, a je přesvědčen, že by evropská 
strategie pro cestovní ruch měla být v příštím období podporována odpovídajícími 
finančními prostředky;

21. vítá v této souvislosti návrh Komise, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) (2014–2020); zdůrazňuje 
zejména, že by měla být poskytnuta silná podpora pro zvláštní příděly ve výši 131 milionů 
EUR na konkurenceschopnost podniků v odvětví cestovního ruchu;

22. připomíná, že by v příštím VFR měla být zohledněna integrovaná námořní politika, a to 
prostřednictvím odpovídajícího a dlouhodobého nástroje pro finanční podporu 
integrované námořní politiky;

23. zdůrazňuje velmi důležitou práci dopravních agentur při podpoře cílů EU v oblasti 
bezpečnosti a interoperability i potřebu sladit jejich povinnosti s odpovídajícími 
rozpočtovými prostředky.
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