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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že rozpočet přidělený na dopravu a cestovní ruch by měl odpovídat důležitosti 

těchto oblastí a míře, kterou přispívají k hospodářskému růstu, udržitelnému rozvoji, 

zájmům uživatelů a existenci kvalitních pracovních míst v Unii; v tomto ohledu vyjadřuje 

politování nad skutečností, že Rada snížila rozpočtové položky související s oblastí 

dopravy v okruhu 1a, a požaduje, aby byly vráceny na původní úroveň; 

2. opakuje, jak důležitý je Nástroj pro propojení Evropy (CEF) jako finanční nástroj pro 

dokončení sítě TEN-T a pro dosažení jednotného evropského dopravního prostoru; 

zdůrazňuje, že by v budoucnu již nemělo docházet k rozpočtovým škrtům, které byly u 

nástroje CEF provedeny v minulosti v důsledku potřeby získat prostředky k financování 

iniciativy v podobě Evropského fondu pro strategické investice (EFSI); vyjadřuje 

politování nad tím, že nebylo možné dosáhnout plného vrácení finančních prostředků pro 

nástroj CEF; vyzývá Komisi, aby předložila nové iniciativy a finanční pravidla pro 

kombinaci grantů z nástroje CEF pro dopravu a financování z fondu EFSI; 

3. je přesvědčen, že nástroj CEF je životně důležitým nástrojem se značnou přidanou 

hodnotou na úrovni Unie pro optimalizaci dopravní sítě v celé Unii, v jejímž rámci budou 

propojeny a/nebo modernizovány nové a stávající dopravní infrastruktury a zajištěna 

interoperabilita dopravních služeb; zastává názor, že je zapotřebí zajistit finanční 

prostředky potřebné k tomu, aby byla naplněna prvořadá oblast působnosti nástroje CEF 

pro dopravu, tj. financování rozvoje hlavní sítě; zdůrazňuje potřebu lepší koordinace mezi 

členskými státy, aby byla zajištěna jednotnost přeshraničních projektů jako součásti 

klíčové železniční, letecké a silniční infrastruktury; také zdůrazňuje význam financování 

zvláštních plánů modernizace infrastruktury, která je nejvíce náchylná k degradaci, jako 

jsou mosty a podjezdy; zdůrazňuje význam investic do regionálních letišť jako 

katalyzátoru efektivity a produktivity podnikání a regionálního hospodářského rozvoje; 

4. zdůrazňuje, že je třeba dále podporovat projekty vysokorychlostní železniční dopravy 

spojující západní a východní části Evropy; znovu opakuje, že je důležité dokončit 

chybějící úseky zrušených regionálních přeshraničních spojení a modernizovat a udržovat 

stávající dopravní infrastrukturu, která by umožnila lepší spolupráci mezi státy členskými 

státy a/nebo třetími zeměmi, například vytvoření černomořského makroregionu; vítá 

přístup Komise, která spolufinancuje obnovu regionálních přeshraničních železničních 

spojení, která byla zrušena nebo přestala být využívána; poukazuje na to, že 

optimalizovaná infrastruktura má zásadní význam pro rozvoj „zaostávajících regionů“ 

v Unii, a žádá Komisi, aby vytvořila specifické rozpočtové nástroje, které ji podpoří; 

vybízí členské státy, přeshraniční regiony a Komisi, aby dále zintenzivnily tyto zdola 

nahoru vedené projekty; 

5. je přesvědčen, že vzhledem k nedávným iniciativám Komise a Evropské investiční banky 

(EIB) učinit prioritou půjčky a nové finanční nástroje je důležité poskytnout dostatečné 

zdroje na granty, neboť granty jsou i nadále nepostradatelným nástrojem financování 

v odvětví dopravy, zejména pro infrastrukturu a pro další projekty, u nichž se očekává, že 

bude nutno se obejít bez soukromých investic; připomíná, že pro dosažení cílů programu 
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TEN-T je nezbytné, aby vysoce technické projekty, například evropský systém řízení 

železničního provozu (ERTMS), získaly potřebné zdroje, a to i s využitím příležitostí k 

partnerství soukromého a veřejného sektoru prostřednictvím systému EFSI, s cílem 

dosáhnout pákového efektu k získání potřebných částek v rámci celého zbývajícího 

víceletého finančního rámce (VFR); upozorňuje nicméně na důležitost součinnosti mezi 

různými systémy financování, jako jsou CEF, EFSI a ESIF, aby se podařilo 

maximalizovat dopad finančních prostředků Unie; 

6. žádá Komisi, aby předložila zprávu o míře provádění a využívání strukturálních fondů a 

fondů soudržnosti v projektech infrastruktury, jež bude upřesňovat, které fondy přispívají 

k rozvoji hlavní sítě, koridorů a komplexní sítě; požaduje, aby Komise předkládala 

Parlamentu a Radě každoroční přehledy všech Unií spolufinancovaných konkrétních 

projektů v oblasti dopravy a cestovního ruchu, a to včetně podrobností o příslušných 

částkách; dále vyzývá Komisi, aby s ohledem na nedávno zveřejněný balíček mobility 

předložila přehled existujících a plánovaných bezpečných a zajištěných parkovacích míst 

pro řidiče nákladních vozidel; žádá Komisi, aby předložila odhady nákladů na 

modernizaci stávajících a budování nových bezpečných a zajištěných parkovacích míst a 

aby zkoumala možnosti programů financování na evropské úrovni; 

7. zdůrazňuje důležitost cílů stanovených konferencí COP 21 pro dopravu v rámci boje proti 

změně klimatu; zdůrazňuje, že by měly být k dispozici finanční prostředky na zajištění 

přechodu od silniční dopravy k udržitelným způsobům dopravy (k železniční a k námořní 

a vnitrozemské vodní dopravě) a na optimalizaci multimodálních spojení a na přechod 

k digitálním dopravním službám; připomíná, jak je důležité posílit nízkouhlíkové 

hospodářství v oblasti dopravy rozvojem koridorů pro nákladní železniční dopravu, které 

představují nepostradatelný prvek pro přechod nákladní dopravy ze silnice na železnici a 

pro zlepšení udržitelnosti železniční dopravy; domnívá se, že by měl být používán systém 

ERTMS ve snaze maximalizovat přínosy pro interoperabilitu v jednotném evropském 

železničním prostoru; podněcuje členské státy k investicím do inteligentní, udržitelné, 

integrované veřejné dopravy; doporučuje také, aby byla věnována pozornost snižování 

hluku v dopravě, abychom zajistili občanům vysoce kvalitní životní prostředí; podněcuje 

Komisi k financování a podpoře projektů, které rozvíjejí a zlepšují říční dopravu, 

například bagrování a čištění toku Dunaje; 

8. zdůrazňuje kritickou roli evropských globálních družicových navigačních systémů 

(GNSS) – systému Galileo a systému EGNOS – ve vztahu k dopravnímu systému, 

zejména z hlediska bezpečnosti, mimo jiné v letecké, silniční, železniční a námořní 

dopravě, a také z hlediska vývoje a využívání multimodálních autonomních dopravních 

systémů; znovu zdůrazňuje význam dostatečné finanční podpory aplikací na 

předcházejících i navazujících úrovních v rámci rozpočtů pro evropské programy GNSS a 

Horizont 2020; lituje snížení prostředků na evropské GNSS – Galileo a EGNOS – o 9,6 

%; naléhavě žádá, aby byla výše prostředků v rozpočtových položkách určených na 

evropské vesmírné programy, která má být dále snížena o 5 %, vrácena na prvotní úroveň 

a aby byly vesmírné programy i nadále odpovídajícím způsobem financovány, neboť 

náklady na ně by neměly být podhodnocovány; 

9. vyzývá Komisi, aby zabezpečila financování vývoje a zajištění infrastruktury pro globální 

družicovou navigaci a služeb pro systémy Galileo a EGNOS; znovu upozorňuje, jak je 

důležité přidělit v roce 2018 dostatečné finanční prostředky systémům Galileo a EGNOS, 
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aby byly rychle zajištěny nepřerušované služby systému GNSS pro inteligentní silnice a 

připojená vozidla, inteligentní vozové parky a řízení nákladní dopravy a provozu, 

například systém uspořádání letového provozu (ATM), systém ERTMS, systém eCall; 

zastává názor, že by mělo být zabezpečeno nezbytné financování pro systém EGNOS, aby 

bylo možné prioritně rozšířit pokrytí systému EGNOS na jihovýchodní a východní Evropu 

a dále na Afriku a Blízký východ a také vybudovat potřebné stanice pro monitorování 

měření vzdálenosti a integrity (RIMS) systému EGNOS a jejich připojení k systému; 

10. poukazuje na zásadní úkoly Agentury pro evropský GNSS (GSA), pokud jde o Galileo a 

EGNOS, a na důležitý příspěvek agentury GSA ke konkurenceschopnosti Unie a k 

technologickým inovacím; je znepokojen tím, že byly agentuře GSA přiděleny 

nedostatečné zdroje na naplňování jejího mandátu, a je přesvědčen, že je nutné, aby měla 

agentura GSA odpovídající lidské zdroje, včetně vysoce specializovaných odborníků, aby 

bylo zabezpečeno hladké fungování a využívání programů evropského GNSS; dále 

zdůrazňuje důležitý příspěvek Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) jakožto 

certifikačního orgánu pro poskytování služeb systému EGNOS a v rámci přípravných 

opatření potřebných pro dohled nad výkonností systému Galileo; 

11. upozorňuje na význam evropských agentur v oblasti dopravy pro řádné fungování 

evropského dopravního prostoru; má za to, že by těmto agenturám měly být přiděleny 

odpovídající rozpočtové zdroje v souladu s nedávnými nebo předvídatelnými změnami 

jejich odpovědností; 

12. zdůrazňuje, že je důležité účinně a s konečnou platností řešit problém migračních toků na 

námořních i pozemních trasách; doufá, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost, 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a agentura Frontex získají odpovídající 

financování pro zajišťování ostrahy na vnějších hranicích Unie; 

13. poukazuje na výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany v oblasti letectví a na důležitost 

příspěvku agentury EASA na tomto poli, zejména pokud jde o hrozby spojené 

s kybernetickou bezpečností a kosmickým počasím a také o bezpečnost cestujících 

v letovém prostoru mimo Unii; zdůrazňuje, že pro zajištění úspěšného plnění těchto 

nových odpovědností vymezených v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 

bezpečnost letectví a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/20081 

je důležité, aby na financování agentury EASA byly přiděleny dostatečné prostředky; 

14. znovu zdůrazňuje, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) zrušila v souladu 

s interinstitucionální dohodou během pěti let již 5 % pracovních míst; domnívá se proto, 

že jakékoli další rušení pracovních míst, které navrhuje Rada, by mohlo ohrozit řádné 

fungování agentury EASA a mohlo by jí znemožnit plnění úkolů, které jí již byly svěřeny, 

i těch, jimiž ji legislativní orgán teprve pověří; zdůrazňuje také, že nová pracovní místa, 

která musí v agentuře EASA vzniknout, aby mohla plnit své další úkoly související s 

novým vývojem politiky a novou legislativou, se nesmějí počítat mezi pracovní místa, na 

něž se vztahuje cíl snižování stavu zaměstnanců; 

15. zdůrazňuje, že na pracovní místa v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA) 

(včetně souvisejících důchodů), která jsou plně financována průmyslem, a nemají tudíž 

                                                 
1  COM(2015)0613. 



 

PE606.064v02-00 6/9 AD\1132474CS.docx 

CS 

žádný dopad na rozpočet Unie, by se nemělo vztahovat žádné snižování stavu 

zaměstnanců předpokládané v interinstitucionální dohodě; 

16. zdůrazňuje, že by mělo být ponecháno na agentuře EASA, aby o zvyšování počtu 

pracovních míst, která jsou plně financována průmyslem, v průběhu rozpočtového roku 

rozhodovala na základě svého vlastního uvážení podle proměnlivého pracovního zatížení, 

například na základě požadavků průmyslu; zdůrazňuje, že za tímto účelem by měl 

rozpočtový orgán kromě počtu pracovních míst financovaných z poplatků a dávek, které 

byly přijetím rozpočtu agentury EASA již schváleny, stanovit dodatečné procento 

pracovních míst (s horní hranicí 10 %), která by správní rada agentury EASA mohla na 

návrh agentury schválit v případě, že by bylo třeba reagovat na nepředvídaný vývoj 

poptávky na trhu; zdůrazňuje také, že rozhodnutí správní rady by se mělo zakládat na 

podloženém posouzení nepředvídaného pracovního zatížení a kritérií účelnosti; 

17. upozorňuje na důležitost programu Horizont 2020 při napomáhání a podpoře projektům 

souvisejícím s inovacemi v rámci inteligentního řízení logistiky a mobility v dopravě, 

sdílené mobility a slučování přepravovaného nákladu a autonomního řízení vozidel; 

vyjadřuje politování nad tím, že v programu Horizont 2020 bylo sníženo financování 

výzkumu a inovací pro dopravu; domnívá se, že dosažení bezpečné a bezproblémové 

inteligentní integrované dopravy představuje významnou přidanou hodnotu Unie pro 

zlepšení evropského dopravního systému; zdůrazňuje, že je nutné posílit přínos programu 

Horizont 2020 a nástroje CEF spolu s ostatními příslušnými zdroji financování z Unie pro 

projekty týkající se bezpečnosti, ochrany, inovací a digitalizace v oblasti letectví, a to 

s intenzivním zapojením agentury EASA do zadávacích řízení a provádění těchto 

projektů; 

18. znovu upozorňuje na důležitost zajištění odpovídajícího financování pro společné 

podniky, mimo jiné pro SESAR, SHIFT2RAIL a CLEAN SKY; domnívá se, že společný 

podnik SHIFT2RAIL by měl upřednostňovat projekty týkající se interoperability a 

maximalizovat přínosy pro interoperabilitu v jednotném evropském železničním prostoru; 

považuje za důležité přidělovat financování, které umožní údržbu infrastruktury a 

dodržování kritérií kvality, aby byla zaručena větší ochrana a bezpečnost spotřebitelů;  

19. zdůrazňuje, že je nutné náležitě financovat realizaci jednotlivých částí systému SESAR 

s cílem zajistit spuštění funkcí systému uspořádání letového provozu (ATM), které jsou 

považovány za podmínku lepší výkonnosti systému ATM Evropské unie; 

20. vyzývá Komisi, aby prezentovala výsledky úspěšných pilotních projektů a přípravných 

akcí financovaných v minulých letech ze souhrnného rozpočtu Unie; zejména žádá 

Komisi, aby informovala o aktuálním stavu pilotního projektu týkajícího se čistšího 

vesmíru prostřednictvím deorbitních a inovativních materiálů pro vesmírné vybavení 

s cílem posílit účinnost budoucí společné technologické iniciativy, která bude uplatňována 

v kosmickém odvětví; 

21. vybízí Komisi, aby pro ni bylo ještě větší prioritou financovat u všech dopravních 

prostředků bezpečnostní opatření, která by neměla vliv na plynulost přepravy cestujících; 

vybízí Komisi, aby se zaměřila na bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, 

jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté; vybízí Komisi, aby podporovala iniciativy, které 

mohou zlepšit bezpečnost silničního provozu a přispět tak k dosažení strategického cíle 

omezit do roku 2020 počet úmrtí na evropských silnicích o polovinu a snížit počet 
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vážných zranění; vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí značný rozdíl v kvalitě 

infrastruktury mezi „zaostávajícími regiony“ a zbytkem Evropy, a žádá ji, aby posílila 

investice v uvedených regionech; 

22. zdůrazňuje, jak je důležité podporovat udržitelný cestovní ruch a současně chránit jeho 

zdroje v rámci přírodního, kulturního, historického a průmyslového dědictví; zdůrazňuje 

důležitost přechodu k udržitelnému cestovnímu ruchu, který zahrnuje lepší koordinaci 

mezi projekty v oblasti cestovního ruchu a infrastruktury; zdůrazňuje, že podpora sítě 

EuroVelo ve spojení s železniční sítí TEN-T skýtá zajímavé environmentální a 

ekonomické přínosy, přinejmenším pro malé a střední podniky; zdůrazňuje, že pro malé a 

střední podniky v odvětví dopravy a cestovního ruchu je obtížné přizpůsobovat se 

digitální transformaci, a potřebují tudíž podporu; požaduje zvýšené financování pro 

odvětví cestovního ruchu, zejména pro malé a střední podniky a jejich digitalizaci; je 

přesvědčen, že by měly být přiděleny finanční prostředky pro horské, venkovské, 

pobřežní, ostrovní a vzdálené regiony v zájmu dalšího rozvoje cestovního ruchu v těchto 

oblastech; 

23. je přesvědčen, že by se měla dále rozvíjet bezbariérová přístupnost služeb cestovního 

ruchu pro osoby s omezenou pohyblivostí; vyzývá Komisi, aby podporovala různé 

možnosti finančních opatření pro zajištění přístupnosti dopravních služeb, prostředků, 

infrastruktury a intermodálních dopravních uzlů a rovněž dalších opatření ke zlepšení 

přístupnosti dopravy pro osoby se zdravotním postižením; 

24. vítá novou iniciativu InterRail a domnívá se, že by mohla umožnit mladší generaci poznat 

svobodu pohybu a cestovat při tom způsobem neškodícím životnímu prostředí, a žádá, aby 

byl tento projekt, stejně jako další projekty v oblasti cestovního ruchu, zapsán do 

samostatné a zvláštní rozpočtové položky nečerpající prostředky z okruhu 1a 

souvisejícího s odvětvím dopravy a dalšími odvětvími důležitými pro 

konkurenceschopnost a růst Unie; důrazně opakuje svou předchozí výzvu, aby Komise 

v této věci předložila příslušné návrhy; 

25. vybízí Komisi, aby prosazovala revitalizaci pohodlných evropských nočních vlaků jako 

udržitelnou alternativu letů na krátké vzdálenosti a cestování osobním automobilem na 

dlouhé vzdálenosti. 
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