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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto návrhy:

A. keďže sa ukázalo, že suma 8 miliárd EUR vyčlenená na realizáciu transeurópskej 
dopravnej siete (TEN-T) na programové obdobie 2007 – 2013 je veľmi nedostatočná, 
a keďže na dokončenie tejto siete a podporu rastu, vytvárania pracovných miest 
a konkurencieschopnosti v EÚ sú potrebné dodatočné zdroje;

1. zdôrazňuje významnú úlohu odvetvia dopravy EÚ ako chrbtovej kosti vnútorného trhu 
a základu pre voľný pohyb osôb a tovaru, ako aj pre hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť; zdôrazňuje, že odvetvie dopravy vytvára 6,3 % HDP EÚ a zamestnáva 
13 miliónov ľudí;

2. pripomína obrovské finančné a technologické výzvy pre odvetvie dopravy, najmä pokiaľ 
ide o zlepšovanie jeho environmentálnej výkonnosti, jeho konkurencieschopnosti a jeho 
sietí;

3. zdôrazňuje, že sú potrebné veľké investície, aby sa dosiahol kľúčový cieľ EÚ, ktorým je 
60 % zníženie emisií CO2 v odvetví dopravy v porovnaní s úrovňou v roku 1990 
do roku 2050, a tiež že treba podporovať udržateľnejšie druhy dopravy, posilňovať 
multimodálnu dopravu a presadzovať mestskú mobilitu vychádzajúc pritom z bezpečnosti 
dopravy a zo zásad bezpečnosti a dostupnosti;

4. poukazuje na nerovnosti, ktoré možno rozpoznať v rozvoji dopravnej infraštruktúry 
v jednotlivých členských štátoch, a na význam rozvoja dopravnej infraštruktúry v nových 
členských štátoch a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o vytvorenie 
jednotného a rovnomerne rozvíjaného európskeho dopravného priestoru;

5. zdôrazňuje, že celkový objem prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na investície 
do dopravy v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), bude rozhodujúci 
pre realizáciu TEN-T a taktiež pre potrebný výskum v oblasti dopravy, aby si Únia mohla 
udržať svoje postavenie priemyselného lídra v oblasti udržateľnej a inovatívnej dopravnej 
technológie; preto vyzýva členské štáty, aby podporili návrh Komisie;

6. zdôrazňuje, že doprava a mobilita majú pre európsky vnútorný trh zásadný význam, 
a preto trvá na tom, že Únia by mala skôr výrazne zvýšiť cielené investície 
do infraštruktúry TEN-T a výskumu v oblasti dopravy, a nie ich znižovať, pretože takéto 
investície môžu výrazne a priamo prispieť k prekonávaniu ťažkých hospodárskych 
situácií, a to prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti v EÚ;

7. víta návrh Komisie týkajúci sa Nástroja na prepojenie Európy (CEF) a z toho vyplývajúce 
navrhované zvýšenie týkajúce sa centrálne spravovaných rozpočtových prostriedkov 
vyčlenených pre TENT-T, a považuje tieto sumy za realistické číselné údaje 
a za nevyhnutné minimum; domnieva sa, že s cieľom vyvolať očakávaný pákový efekt 
v oblasti dopravy by rozpočtové prostriedky mali v ideálnom prípade predstavovať aspoň 



PE489.425v02-00 4/7 AD\910845SK.doc

SK

10 % odhadovaných potrieb (500 miliárd EUR pre TEN-T do roku 2020) a že ak Rada 
súhlasí s výrazným znížením finančného krytia, mal by sa zároveň vykonať rozsiahly 
prieskum zoznamu vopred určených dopravných projektov uvedených v prílohe CEF;

8. trvá na tom, že otázky, ako je rozdelenie finančného krytia pre CEF medzi rôzne odvetvia, 
objem prostriedkov použitý na jednotlivé finančné nástroje alebo spôsoby presunu 
prostriedkov z Kohézneho fondu na dopravné infraštruktúry v rámci CEF, nie sú súčasťou 
VFR, pretože sa na ne vzťahuje riadny legislatívny postup pre CEF;

9. berie na vedomie zámer Komisie zvýšiť využívanie inovatívnych finančných nástrojov, 
ako sú dlhopisy na projekty, v odvetví dopravy; domnieva sa, že to bude mať pákový 
účinok na rozpočet EÚ, čím sa prilákajú ďalší investori pre projekty spoločného záujmu, 
ktoré sú komerčne životaschopné, ale nedostávajú dostatok finančných prostriedkov 
od trhu; zdôrazňuje, že takto by sa mohlo podporiť financovanie dopravnej infraštruktúry 
s európskou pridanou hodnotou;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila koordináciu medzi CEF a inými zdrojmi financovania 
dostupnými pre TEN-T, najmä Kohéznym fondom a programom Horizont 2020;

11. zdôrazňuje, že dodatočných 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu je potrebné spravovať 
centrálne v rámci CEF s cieľom poskytnúť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ v súvislosti 
s projektmi dopravnej infraštruktúry v rámci siete TEN-T, predovšetkým v krajinách 
prepojených cez Kohézny fond; upriamuje pozornosť na nedávnu správu1 Európskeho 
dvora audítorov, podľa ktorej sa finančné prostriedky z Kohézneho fondu 
a zo štrukturálnych fondov nevyužívajú vždy rovnako účinne; domnieva sa, že by sa mala 
venovať osobitná pozornosť problémom, s ktorými sa môžu niektoré členské štáty 
stretnúť pri realizácii projektov, ako aj geografickej rovnováhe v súvislosti s rozložením 
projektov; zdôrazňuje, že rozhodnutie Komisie bude vychádzať zo zásady investovania 
peňazí na území prijímajúcej krajiny, ktorá sa podieľa na realizácii schváleného projektu 
TEN-T, ako je stanovené v prílohe 1 CEF, a že za žiadnych okolností nebude centrálne 
spravovanie dodatočných 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu brániť účasti ani 
obmedzovať účasť krajín, ktoré čerpajú prostriedky z Kohézneho fondu, na realizácii 
a financovaní dopravných projektov prostredníctvom CEF nad rámec 10 miliárd EUR 
pridelených z Kohézneho fondu;

12. trvá na tom, že VFR na obdobie 2014 – 2020 poskytuje väčšiu rozpočtovú flexibilitu tak 
v rámci okruhov, ako aj medzi nimi; zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby CEF a politika 
súdržnosti ostali v rámci spoločného okruhu, a nesúhlasí s koncepciou podokruhov;

13. zdôrazňuje potrebu účinnejších projektových stimulov, ako je zásada „využi alebo strať“, 
ktorá zabezpečuje lepšiu realizáciu projektov;

14. zdôrazňuje, že musí zostať zachovaná realistická spojitosť medzi počtom predurčených 
projektov v prílohe navrhovaného nariadenia o CEF a finančnými prostriedkami pre CEF 
v nasledujúcom VFR;

                                               
1 Európsky dvor audítorov, Využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na spolufinancovanie 
dopravných infraštruktúr v námorných prístavoch: efektívne investovanie, osobitná správa č. 4/2012.
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15. zdôrazňuje, že v súlade s plnením cieľov EÚ v oblasti udržateľného rastu treba zabezpečiť 
primerané finančné prostriedky na horizontálne priority v rámci CEF, konkrétne
na Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a Výskum manažmentu 
letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), v prípade ktorých je nevyhnutné 
naďalej poskytovať investície s cieľom podporovať interoperabilitu, čím sa dopravná sieť 
EÚ stane efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a bezpečnejšou;

16. poukazuje na význam poskytovania finančných prostriedkov na hlavné programy 
technologického rozvoja – iniciatíva Globálne monitorovanie pre životné prostredie 
a bezpečnosť (GMES), Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) 
a globálny navigačný satelitný systém Galileo (GNSS) atď. – ako celok a zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby bola iniciatíva GMES aj naďalej financovaná v rámci VFR vzhľadom na jej 
prínos k trvalo udržateľnému rozvoju a bezpečnosti v odvetví dopravy;

17. pripomína, že projekt Galileo, v rámci ktorého sa väčšina prostriedkov poskytuje 
na technológiu GNSS a praktické zavádzanie aplikácií inteligentného dopravného 
systému, má pre EÚ zásadný strategický význam; trvá na tom, že riadne financovanie 
programu Galileo sa musí zaistiť bez toho, aby to bolo na úkor rozpočtu TEN-T;

18. uznáva skutočnosť, že Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sú 
hlavné zdroje financovanie dopravy v EÚ; so zreteľom na to zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť lepšie začlenenie cieľov EÚ do roku 2020 do štrukturálnych fondov EÚ tak, 
aby boli zamerané na inteligentnú a udržateľnú mobilitu;

19. poukazuje na úspech programu Marco Polo, ktorého cieľom je v súlade s prechodom 
na nízkouhlíkové hospodárstvo presmerovať nákladnú dopravu z ciest na iné druhy 
dopravy, ako aj programu NAIADES (Integrovaný európsky akčný program 
pre vnútrozemskú vodnú dopravu), a domnieva sa, že na tieto projekty by mali byť 
v nasledujúcom finančnom období k dispozícii primerané finančné prostriedky;

20. pripomína, že cestovný ruch je podľa Lisabonskej zmluvy novou právomocou Únie, 
a upozorňuje, že cestovný ruch by sa preto mal zohľadniť aj v nasledujúcom VFR; 
zdôrazňuje významný prínos cestovného ruchu pre hospodárstvo Únie a skutočnosť, že 
predstavuje hlavnú hospodársku činnosť v niektorých regiónoch, a domnieva sa, že 
európska stratégia v oblasti cestovného ruchu by mala mať v ďalšom období primeranú 
finančnú podporu;

21. v tejto súvislosti víta návrh Komisie, ktorým sa ustanovuje Program 
pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky na obdobie (COSME) 
(2014 – 2020); zdôrazňuje najmä, že by sa mala poskytnúť silná podpora na osobitné 
prídely vo výške 131 miliónov EUR na konkurencieschopnosť podnikov v odvetví 
cestovného ruchu;

22. pripomína, že integrovaná námorná politika by sa mala v budúcom VFR zohľadniť 
prostredníctvom vhodného a dlhodobého nástroja na finančnú podporu integrovanej 
námornej politiky;

23. vyzdvihuje tak kľúčovú činnosť dopravných agentúr pri podpore cieľov EÚ v oblasti 
bezpečnosti a interoperability, ako aj potrebu poskytovať na vykonávanie ich povinností 
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zodpovedajúce rozpočtové prostriedky.
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