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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

 
A. vzhledem k tomu, že dopravní odvětví Unie je zásadní pro hospodářský, sociální a 

environmentální rozvoj Unie a její udržitelnost a pro zajištění územní dostupnosti a 
konektivity všech regionů Unie, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost 
okrajovým, venkovským, ostrovním a nejvzdálenějším regionům;

B. vzhledem k tomu, že doprava bude klíčová pro dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050 a jakýkoli významný příspěvek odvětví dopravy k tomuto úsilí si vyžádá 
enormní veřejné a soukromé finanční investice na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni 
s cílem urychlit posun směrem k udržitelné, bezpečné, interoperabilní a 
multimodální mobilitě;

C. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy a cestovního ruchu patří k odvětvím 
nejvážněji zasažených nedávnou krizí spojenou s pandemií COVID-19; vzhledem k 
tomu, že se doprava ukázala jako zásadní pro dodávání veškerého nezbytného zboží, 
včetně lékařského a zdravotního vybavení, pro obyvatelstvo Unie v době krize; 
vzhledem k tomu, že oživení odvětí dopravy a cestovního ruchu je klíčové pro řádné 
fungování vnitřního trhu EU i pro konektivitu a konkurenceschopnost v EU včetně 
vzdálených a řídce osídlených oblastí;

D. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že odvětví dopravy utrpí v roce 2020 jednu z 
největších ztrát ve skutečné hrubé přidané hodnotě (přibližně 20%), kdy jsou některé 
způsoby dopravy zvlášť zasaženy, jako odvětví letectví, které čelí za celý rok 2020 
odhadem 60% ztrátě cestujících; vzhledem k tomu, že se očekává, že největší 
kapitálové ztráty zažije v roce 2020 ekosystém cestovního ruchu (přibližně 171 
miliard EUR, 26,4% z celkových ekosystémových ztrát), což představuje 22 % z 
investičních potřeb;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit, aby se evropští občané nestali obětmi 
zvýšených nákladů na dopravu zapříčiněných pandemií COVID-19.

1. konstatuje s určitým znepokojením, že prostředky na závazky v rámci nástroje Next 
Generation EU jako účelově vázané příjmy do rozpočtu na rok 2021 činí 211 miliard 
EUR; to představuje 126 % řádných prostředků na závazky z rozpočtu Unie, ale 
nepodléhá stejné úrovni parlamentní kontroly; 

2. vyjadřuje hluboké politování nad velmi významným snížením příspěvku Next 
Generation EU do programu InvestEU z 30,3 miliard EUR na 5,6 miliardy EUR 
v příštím VFR, jak uvedla ve svém plánu Evropská rada na svém červencovém 
zasedání; v důsledku toho návrh Rady na zvýšení ročního rozpočtu programu 
InvestEU v roce 2021 o 551 milionů EUR v této rozpočtové položce ani zdaleka 
nenahradí dramatické snížení očekávaného příspěvku nástroje Next Generation EU 



PE654.050v03-00 4/9 AD\1215388CS.docx

CS

do programu InvestEU na rok 2021 ve výši 9,645 miliardy EUR a je proto jasně 
nedostatečný; trvá na zařazení okna pro novou strategickou evropskou investiční 
politiku do programu Invest EU, které by zahrnovalo klíčové investiční možnosti 
pro udržitelnou a bezpečnou dopravní infrastrukturu, řešení mobility a vybavení pro 
šíření inovativních technologií přispívajících k větší hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti a maximalizujících dopad a přidanou hodnotu finanční podpory EU; 
znovu opakuje, že program InvestEU by měl být klíčový pro podporu operací 
prosazujících inovativní, digitální a udržitelný cestovní ruch;

3. [02 03 01] znovu opakuje, že Nástroj pro propojení Evropy má klíčovou úlohu při 
budování vysoce výkonné transevropské sítě, která bude udržitelná, bezpečná, 
multimodální, interoperabilní a propojená v oblasti dopravy, energetické 
infrastruktury a infrastruktury digitálních služeb, i při dosahování cílů Zelené 
dohody, při podpoře inteligentní a udržitelné mobility včetně zvýšení nákladní 
dopravy po železnici a vnitrozemských vodních cestách; považuje za nepřijatelné 
drastické snížení položek závazků pro energetické a digitální odvětví Nástroje pro 
propojení Evropy a celkové snížení rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy ve 
srovnání s původním návrhem Parlamentu; 

považuje zejména za nepřijatelné, že v návaznosti na červencové zasedání Evropské 
rady budou nyní položky závazků na dopravu Nástroje pro propojení Evropy na 
období 2021–2027 dokonce nižší, než ve VFR na období 2014–2020 a že postoj 
Rady počítá se škrty ve výši 227,3 milionů EUR ve srovnání s návrhem rozpočtu na 
rok 2021, což bude s ohledem na potřeby odvětví zcela nedostatečné; žádá proto, 
aby byl rozpočet na Nástroj pro propojení Evropy v souladu s postojem Evropského 
parlamentu k VFR1; připomíná, že krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé plánování 
výdajů v rámci Nástroje pro propojení Evropy by mělo zohledňovat přístup 
zaměřený na výsledky a hledat přidanou hodnotu EU i prostřednictvím synergií 
mezi jednotlivými odvětvími, jako je dopravy, energetika, cestovní ruch a 
digitalizace;

4. [02 03 01] vyjadřuje hluboké politování nad závěry Rady, jež dne 21. července 
2020 schválily členské státy, o předběžném přidělení 1 384 milionů EUR z 
celkového rozpočtu na Nástroj pro propojení Evropy pro dokončení chybějících 
hlavních přeshraničních železničních tratí mezi zeměmi politiky soudržnosti; 
připomíná, že financování Nástroje pro propojení Evropy je založeno na 
konkurenceschopnosti projektů pro EU-27 a není věnované pouze zemím v rámci 
politiky soudržnosti, a proto není možné předběžně vyčlenit prostředky na 
konkrétní projekty omezeného počtu členských států; vyzývá Parlament, aby 
potvrdil svůj postoj tím, že vyčlení plnou částku Nástroje pro propojení Evropy 
pro EU-27;

5. [02 10 01] konstatuje, že v rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví 
(EASA) na rok 2021 došlo k lehkému navýšení, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
vyčlenění prostředků předpokládané v postoji Rady je nižší, než v návrhu rozpočtu; 
znovu opakuje, že EASA je klasifikována jako agentura pro evropské strategické 

1 17,746 miliardy EUR na období 2021–2027 v cenách roku 2018 (v průměru 2,542 miliard 
EUR ročně).
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investice, jež v roce 2018 obdržela nové klíčové úkoly; připomíná, že EASA 
prokazuje dobrou výkonnost a investování zdrojů v souvislosti se Zelenou dohodou 
(např. program ekoznačky EASA) i během zdravotního krizového řízení v roce 
2020, vedoucího k vypracování zdravotního protokolu v letectví v úzké koordinaci 
s ECDC, jež má umožnit bezpečné obnovení leteckého provozu v EU i na celém 
světě; 

připomíná úsilí agentury EASA, konkrétně její aktivity v zeleném oživení leteckého 
průmyslu EU včetně obnovení leteckého parku aerolinek letadly s vyššími 
požadavky na certifikaci z hlediska životního prostředí; připomíná rovněž význam 
letecké dopravy a jejích infrastruktur (např. letišť) při zajišťování interoperability s 
dalšími dopravními prostředky, zejména se železnicí a její přidanou hodnotu v 
oblasti konektivity, s dálkovými spoji a službami pro periferní regiony, území a 
ostrovy; požaduje proto, aby byl rozpočet agentury na rok 2021 navýšen o 16,45 % 
ve srovnání s rokem 2020 a aby byla v příštím VFR potvrzena další navýšení s cílem 
umožnit, aby byla EASA silnější a mohlo se tak postupně pokročit mimo jiné v 
inciativě jednotného evropského nebe;

6. [02 10 02] s uspokojením konstatuje, že byl podstatně navýšen rozpočet Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rok 2021; požaduje, aby byla v příštím 
VFR potvrzena další navýšení s cílem agenturu EMSA posílit;

7. [02 10 03] vyjadřuje politování nad snížením rozpočtu Evropské agentury pro 
železnice (ERA) na rok 2021, jejíž úloha je klíčová pro dosažení trvalého přesunu 
ze silnice na železnici a pokroku při zavádění jednotného evropského železničního 
prostoru; připomíná, že takové snížení je zvláště nešťastné, neboť rok 2021 bude 
Evropským rokem železnice; požaduje proto, aby byl rozpočet agentury ERA 
alespoň zachován na jeho úrovni pro rok 2020 ve výši 27,44 milionu EUR a aby 
bylo nad tento limit uplatněno procentuální zvýšení plánované v návrhu rozpočtu na 
následující roky; vítá, že Komise spustila výběrové řízení na pilotní projet 
revitalizace přeshraničních nočních vlakových spojů; vybízí Komisi, aby 
prosazovala revitalizaci pohodlných evropských nočních vlaků jako možnou a 
udržitelnou alternativu letů na krátké vzdálenosti a cestování osobním automobilem 
na dlouhé vzdálenosti;

8. [05 05 03] vyjadřuje politování nad výrazným snížením příspěvku z Fondu 
soudržnosti na Nástroj pro propojení Evropy v oblasti dopravy (snížení o 18,9 % v 
položkách závazků); požaduje, aby byl tento příspěvek vrácen na svoji úroveň za 
rok 2020, aby tak odrážel klíčovou úlohu, kterou dopravní a investiční politika Unie 
hraje při podpoře územní, sociální a hospodářské soudržnosti v Unii; domnívá se, 
že dopravní projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a Fondu soudržnosti (FS) musí upřednostňovat rozvoj a dokončení hlavních a 
globálních sítí TEN-T;

9. [09 03 01] poukazuje na důležitost nezbytných investic pro odvětví dopravy z 
Fondu pro spravedlivou transformaci, aby byl zajištěn spravedlivý, inkluzivní a 
sociálně přijatelný přechod ke klimatické neutralitě, který nikoho neopomíjí; 
zdůrazňuje, že je třeba podpořit zvyšování kvalifikací a rekvalifikace pracovníků a 
uchazečů o zaměstnání v odvětví dopravy, produktivní a udržitelné investice do 
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MSP a investování do inteligentní a udržitelné mobility, a rovněž dopravní 
infrastruktury šetrné k životnímu prostředí; vyjadřuje však hluboké politování nad 
navrhovanými škrty ve VFR a v programu Next Generation EU ve Fondu pro 
spravedlivou transformaci, jež nedávno přijala Rada a jež by měly mít dopad na 
rozpočet na rok 2021;

10. [13 04 01] vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nový návrh VFR Komise počítá 
se 75% snížením závazků na vojenskou mobilitu v dopravním pilíři, který je 
zaměřen na úpravu částí sítí TEN-T pro dvojí užití dopravní infrastruktury s cílem 
zlepšit civilní i vojenskou mobilitu; tímto snížením se nové politické cíle Unie 
omezují de facto na pouhé symbolické kroky; požaduje, aby byla obnovena původní 
úroveň a aby byla patřičně nastavena úroveň závazků na rok 2021;

11. [nový] yyjadřuje politování nad neochotou Komise vytvořit zvláštní příděl a zvláštní 
program na udržitelný cestovní ruch na evropské úrovni včetně přidělení rozpočtu 
ve výši 300 milionů EUR, jak o to opakovaně a pravidelně žádá Evropský 
parlament; znovu opakuje, že je třeba vytvořit novou rozpočtovou položku s cílem 
zohlednit odvětví, jež je úzce propojeno s dopravou, bylo silně postiženo krizí v 
důsledku pandemie COVID-19 a je velmi důležité pro hospodářství, 
konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální rozvoj EU;

12. znovu upozorňuje na důležitost jednoduššího systému účinněji využívajícího zdroje, 
který by mohl přinést podstatné snížení příspěvků založených na HND a zajistit 
odpovídající a na výsledky orientované financování výdajů Unie;

13. znovu poukazuje na důležitou úlohu, kterou by mohlo evropské partnerství hrát při 
zlepšování výkonnosti a bezpečnosti odvětví dopravy a při větším snížení emisí z 
dopravy na základě technického pokroku a pravidel; poukazuje na to, že programy 
financování EU, jako je program Horizont Evropa, by mohly hrát klíčovou úlohu 
při podpoře partnerství se zeměmi EU, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími 
zúčastněnými stranami; požaduje, aby takové iniciativy, například vytvoření 
evropského partnerství pro námořní odvětví, byly dostatečně financovány a mohly 
tak přispívat k těmto cílům; vyjadřuje však hluboké politování nad navrhovanými 
škrty ve VFR a nástroji Next Generation EU pro výzkumný program Horizont 
Evropa, jež nedávno přijala Rada a jež by mohly mít dopady na rozpočet na rok 
2021;

14. připomíná, že veřejné investice do infrastruktury jsou zvláště náchylné vůči 
podvodům; zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů dopravní infrastruktury 
financovaných EU je důležité zaručit transparentní a konkurenční nabídková 
řízení; 

15. zdůrazňuje, že špatná kvalita dopravy přispívá k závažnému podinvestování, 
regionálním nerovnostem a nedostatkům v začleňování, jež negativně ovlivňují 
podnikatelské prostředí a ohrožují úsilí o soudržnost; trvá na tom, že investice jsou 
zejména potřebné v oblastech, kde je dopravní infrastruktura v obtížné situaci; 
poukazuje na to, že nedostatečný rozvoj dopravní infrastruktury je často zapříčiněn 
nedostatečnou institucionální kapacitou, a proto že by měla investice doprovázet 
podstatná technická pomoc a dohled ze strany EU;
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16. se znepokojením konstatuje, že chybí prostředky pro posílení úsilí o dokončení 
komplexní sítě, jež má zásadní sociálně-ekonomickou hodnotu zejména pro 
periferní oblasti, v nichž je zlepšování mobility jedním z klíčových faktorů pro 
zamezení úbytku obyvatelstva a hospodářskému úpadku;

17. zdůrazňuje, že je třeba racionalizovat využívání přidělených prostředků pro 
posílení a rozvoj odvětví dopravy a cestovního ruchu, a rovněž že je třeba 
významně omezit byrokracii s cílem zkrátit dobu na zavedení opatření a náklady 
pro síť evropské infrastruktury, jež je dosud neúplná.
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