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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 poskytuje 
sieť, od ktorej v konečnom dôsledku závisí pohyb tovaru na jednotnom trhu, má toto 
odvetvie obrovský význam z hľadiska svojho potenciálu pri zabezpečovaní sociálnej 
kohézie, rozvoja zamestnanosti a obchodu a rozširovaní odvetvia cestovného ruchu, a že 
výkonný systém dopravy môže prispieť k zníženiu emisií uhlíka, znečistenia a dopravného 
preťaženia;

2. 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, trvalo udržateľného a ekologicky 
prijateľného dopravného sektora;

3. trvá na tom, že najmä z hľadiska finančnej výkonnosti je nanajvýš dôležitá potreba 
zabezpečiť reálnu pridanú hodnotu z rozpočtových výdavkov EÚ na dopravnú politiku;  
poukazuje na to, 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 trvalo udržateľného rastu, ktorý môže 
zabezpečiť samotná pridaná hodnota  výdavkov EÚ na dopravu;

4. súhlasí s názorom Komisie, že cezhraničná infraštruktúra je jedným z najlepších 
príkladov, kde môže EÚ vyplniť medzery a dosiahnuť cennejšie výsledky; domnieva sa, 
že cielená finančná podpora na úrovni EÚ môže pomôcť naštartovať ďalšie významné 
projekty, ktoré majú často z dlhodobého hľadiska obrovský komerčný potenciál; 
konštatuje, že štáty momentálne otvárajú rozsiahle, ambiciózne investičné stimuly pre 
infraštruktúru, že udržanie konkurencieschopnosti znamená, že Európa má mimoriadne 
silný strategický záujem o výkonnú infraštruktúru s cieľom položiť základy dlhodobého 
hospodárskeho rastu, a že výsledkom bude hlavná európska dopravná sieť, ktorá presunie 
náklad aj pasažierov k udržateľnejším spôsobom dopravy; konštatuje, že takáto podpora 
musí byť zameraná na hlavné priority – odstraňovanie obmedzení na strategických 
transeurópskych osiach, podporu ich rozširovania a vytváranie cezhraničných a 
kombinovaných spojení;

Transeurópske siete

5. osobitne upozorňuje na pridanú hodnotu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorej 
všetky prioritné projekty sú nadnárodné a ktorých pridaná hodnota je najočividnejšia v 
cezhraničných úsekoch projektov a v pákovom efekte, ktorý majú investície EÚ do 
podpory súkromného a verejného financovania strategických projektov;
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6. 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 %) vytvárajú 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 
predstavujú 105 miliárd EUR (27 %) a 285 miliárd (73 %);

7. pripomína, že dvoma hlavnými sponzormi projektu TEN-T sú členské štáty a Únia, 
financujúca prostredníctvom rozpočtu TEN-T, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov, 
a že v súčasnom rozpočtovom období (2007-2013) sa financuje 15 % investícií 
potrebných na dokončenie prác, ktoré sa realizujú v tomto časovom rozpätí, a že 
vzhľadom na to, že náklady na realizáciu veľkých projektov na budovanie infraštruktúry 
pravdepodobne stúpnu, bude celkový rámec pre investície do dopravy zásadný pre plnenie 
projektu TEN-T  vo viacročnom finančnom rámci po roku 2014;

8. poukazuje na tieto ustanovenia týkajúce sa projektu TEN-T v kontexte stratégie Európa 
2020 zameranej na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast:

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

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

9. žiada preto o zvýšenie celkových finančných prostriedkov pre TEN-T vyčlenením 
kohéznych zdrojov pre projekty v oblasti dopravy (momentálne 23,7 % kohéznych 
zdrojov) a pridelením určitej čiastky z týchto prostriedkov na základnú sieť TEN-T, čo 
ovplyvní zvýšenie pridanej hodnoty EÚ, ako aj skutočnosť, že financovanie TEN-T bude 
podmienené koncentráciou financovania základnej siete TEN-T z prostriedkov 
jednotlivých štátov;

10. poukazuje na to, že len pol percenta rozpočtu TEN-T na obdobie 2007-2013 zostáva 
nepridelené, dôrazne však pripomína, že záväzky EÚ týkajúce sa financovania projektov 
nemôžu neobmedzene pretrvávať pri projektoch, ktoré primerane nenapredujú z dôvodu, 
že z vnútroštátnych rozpočtov neboli do roku 2015 sprístupnené potrebné prostriedky;

Marco Polo

11. pripomína, že program Marco Polo je zameraný na uvoľnenie európskych ciest s ročným 
objemom prepravy 20 miliárd ton, čo predstavuje ročne viac než 700 000 nákladných áut 
na ceste medzi Parížom a Berlínom, a to presunom nákladnej dopravy na iné spôsoby 
dopravy; poukazuje na význam prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka, 
ktorý si bude vyžadovať značné a koordinované finančné zdroje; ďalej pripomína, že v 
programovom rozpočte na obdobie 2007-2013 vo výške 450 miliónov EUR vytvorí každé 
vynaložené euro spoločenské a ekologické výhody v hodnote približne 10 EUR, a tiež to, 
že na úrovni členských štátov neexistuje obdobný program k programu Marco Polo;
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12. poukazuje na to, že cieľom nariadenia Marco Polo II, ktoré Európsky parlament schválil v 
roku 2009, je uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k financovaniu programu, a že 
kritériá financovania boli prispôsobené trhovým podmienkam;

Galileo

13. dôrazne pripomína, že projekt Galileo má pre Európsku úniu zásadný strategický význam, 
najmä vzhľadom na záväzok investovať do podobných systémov prostriedky z 
vnútroštátnych vojenských rozpočtov, ako dokazuje príklad Číny, Indie a Ruska, a že  
scenár, podľa ktorého by bolo európske hospodárstvo neschopné využiť mnohostranné 
hospodárske, ekologické, inovačné, výskumné a zamestnanecké výhody z vlastného 
satelitného navigačného systému, je nežiaduci;  ďalej sa domnieva, že obmedzenia alebo 
pozastavenia určitej služby by viedli k možným narušeniam v oblasti hospodárstva, 
bankovníctva, dopravy, letectva, komunikácií atď., čo sa ukázalo ako veľmi nákladné 
napríklad z hľadiska príjmov pre hospodárstvo, bezpečnosti na cestách a podobne);
pripomína, že rozpočtový orgán to uznal tým, že v súčasnom finančnom výhľade zvýšil 
stropy okruhu 1A, aby sa do programu Galileo mohli zahrnúť prebiehajúce investície;

14. konštatuje, že rozvoj inteligentných dopravných systémov a globálnych navigačných 
satelitných systémov a ich uplatnenie v praxi bude patriť k najväčším výhodám programu 
Galileo;

15. trvá na tom, že vzhľadom na dlhé lehoty takých projektov, ako je Galileo, a na úrovne 
kapitálových investícií, ktoré už boli tomuto projektu prisľúbené, je na zabezpečenie 
úspešnej realizácie programu a súvisiacich výhod osobitne dôležité jednotné a trvalé 
finančné plánovanie počas finančných období;

16. pripomína význam cestovného ruchu pre európske hospodárstvo, prírodné a kultúrne 
dedičstvo, a určité krajiny a regióny, kde predstavuje hospodársku a sociálnu oporu; 
upozorňuje na význam nových predpisov o cestovnom ruchu, ktoré sú teraz zahrnuté do 
Lisabonskej zmluvy udeľujúcej po prvý raz legislatívne právomoci Európskemu 
parlamentu v oblasti cestovného ruchu; opakovane vyjadruje poľutovanie, že rozvoju 
cestovného ruchu nebol venovaný ani jeden rozpočtový riadok, ktorý by odrážal túto novú 
úlohu, a naliehavo žiada, aby boli v budúcnosti zabezpečené primerané úrovne podpory 
EÚ pre cestovný ruch, konkrétne vyčlenením rozpočtových riadkov pre trvalo udržateľný 
rozvoj hospodárstva, priemyselné dedičstvo, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, 
ktoré môžu dopĺňať vhodné štrukturálne fondy a iné prostriedky.


