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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

 
A. keďže odvetvie dopravy v Únii má zásadný význam pre hospodársky, sociálny 

a environmentálny rozvoj Únie a jeho udržateľnosť a pre zabezpečenie územnej 
dostupnosti a prepojenosti všetkých regiónov Únie s osobitným dôrazom na 
okrajové, vidiecke, ostrovné a najvzdialenejšie regióny;

B. keďže doprava bude kľúčom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 
a každý významnejší príspevok odvetvia dopravy k tomuto cieľu si bude vyžadovať 
obrovské finančné investície verejného a súkromného sektora na úrovni EÚ 
a vnútroštátnej úrovni, aby sa urýchlil prechod na udržateľnú, bezpečnú, 
inteligentnú, interoperabilnú a multimodálnu mobilitu;

C. keďže odvetvia dopravy a cestovného ruchu patria medzi najviac postihnuté 
nedávnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19; keďže sa ukázalo, že doprava 
je životne dôležitá na zabezpečenie všetkého potrebného tovaru vrátane 
zdravotníckeho a sanitárneho vybavenia pre obyvateľstvo Únie v čase krízy; keďže 
oživenie odvetví dopravy a cestovného ruchu je kľúčom k dobrému fungovaniu 
vnútorného trhu EÚ, ako aj k prepojenosti a konkurencieschopnosti v EÚ, a to aj 
v odľahlých a riedko osídlených oblastiach;

D. keďže sa odhaduje, že odvetvie dopravy zaznamená v roku 2020 jednu z najväčších 
strát v reálnej hrubej pridanej hodnote (približne 20 %), pričom niektoré druhy 
dopravy sú zvlášť ohrozené, napríklad letecká doprava, ktorá za celý rok 2020 čelí 
podľa odhadov 60 % strate cestujúcich; keďže sa odhaduje, že ekosystém 
cestovného ruchu zaznamená v roku 2020 najväčšie kapitálové straty (približne 171 
miliárd EUR, čo je 26,4 % celkových ekosystémových strát) a predstavuje 22 % 
investičných potrieb;

E. keďže je nevyhnutné zaručiť, aby sa európski občania nestali obeťami zvýšenia 
nákladov na dopravu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19;

1. s určitým znepokojením poznamenáva, že viazané rozpočtové prostriedky v rámci 
nástroja Next Generation EU ako pripísané príjmy do rozpočtu na rok 2021 
predstavujú 211 miliárd EUR; to predstavuje 126 % riadnych viazaných 
rozpočtových prostriedkov Únie, ktoré nepodliehajú rovnakej úrovni parlamentnej 
kontroly; 

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad veľmi významným znížením príspevku z nástroja 
Next Generation EU na program InvestEU z 30,3 miliardy EUR na 5,6 miliardy 
EUR v priebehu budúceho VFR, ako ho navrhla Európska rada na júlovom 
zasadnutí; v dôsledku toho návrh Rady zvýšiť ročný rozpočet programu InvestEU 
na rok 2021 v tomto rozpočtovom riadku o 551 miliónov EUR ani zďaleka 
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nekompenzuje dramatické zníženie očakávaného príspevku vo výške 9,645 miliardy 
EUR z nástroja Next Generation EU na program InvestEU na rok 2021, a preto je 
zjavne nedostatočný; trvá na začlenení nového segmentu pre politiku strategických 
európskych investícií do programu InvestEU, ktorý zahrnie kľúčové investičné 
príležitosti pre udržateľnú a bezpečnú dopravnú infraštruktúru, riešenia a vybavenie 
pre mobilitu a zavádzanie inovatívnych technológií, čím prispeje k väčšej 
hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti a maximalizuje vplyv a pridanú 
hodnotu finančnej podpory EÚ; opakuje, že program InvestEU by mal byť kľúčový 
pre podporu operácií presadzujúcich inovatívny, digitálny a udržateľný cestovný 
ruch;

3. [02 03 01] opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu Nástroja na prepájanie Európy 
(NPE) pri podpore rozvoja vysokovýkonnej transeurópskej siete (TEN-T), ktorá je 
udržateľná, bezpečná, multimodálna, interoperabilná a prepojená naprieč oblasťami 
dopravnej a energetickej infraštruktúry a infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj 
pri dosahovaní cieľov zelenej dohody a podpore inteligentnej a udržateľnej mobility 
vrátane zvýšenia železničnej a vnútrozemskej nákladnej lodnej dopravy; považuje 
za neprijateľné drastické zníženie záväzkov pre energetickú a digitálnu zložku NPE 
a celkové zníženie rozpočtu NPE v porovnaní s pôvodným návrhom Európskeho 
parlamentu; 

považuje za zvlášť neprijateľné, že po júlovom zasadnutí Európskej rady budú 
viazané rozpočtové prostriedky na NPE – Doprava na roky 2021 – 2027 dokonca 
nižšie ako vo VFR na roky 2014 – 2020 a že v pozícii Rady sa predpokladá zníženie 
o 227,3 milióna EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2021, čo by bolo 
vzhľadom na potreby odvetvia úplne nedostatočné; požaduje preto rozpočet NPE 
v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu k VFR1; pripomína, že krátko-, stredno- 
a dlhodobé plánovanie výdavkov NPE by malo zohľadňovať prístup zameraný na 
výsledky a usilovať sa o pridanú hodnotu EÚ, a to aj prostredníctvom synergií medzi 
odvetviami, ako je doprava, energetika, cestovný ruch a digitalizácia;

4. [02 03 01] vyjadruje hlboké poľutovanie nad závermi Rady, na ktorých sa dohodli 
členské štáty 21. júla 2020 a v ktorých predbežne vyčlenili 1 384 miliónov EUR zo 
všeobecného finančného krytia NPE na dokončenie chýbajúcich hlavných 
cezhraničných železničných spojení medzi krajinami čerpajúcimi finančné 
prostriedky z Kohézneho fondu; pripomína, že financovanie NPE je založené na 
konkurencieschopnosti projektov pre EÚ-27 a nie je určené len krajinám 
čerpajúcim finančné prostriedky z Kohézneho fondu, a preto nie je možné vopred 
vyčleniť finančné prostriedky na konkrétny projekt obmedzeného počtu členských 
štátov; vyzýva Parlament, aby potvrdil svoju pozíciu, ktorou sa prideľuje celá 
suma NPE pre EÚ-27;

5. [02 10 01] berie na vedomie mierne zvýšenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre 
bezpečnosť letectva (EASA) na rok 2021, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
rozpočtové prostriedky navrhované v pozícii Rady sú nižšie ako prostriedky 
uvedené v návrhu rozpočtu; opakuje, že EASA je klasifikovaná ako agentúra 

1 17,746 mld. EUR na roky 2021 – 2027 v cenách roku 2018 (priemerne 2,542 mld. EUR 
ročne).
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v oblasti európskych strategických investícií, ktorá v roku 2018 dostala významné 
nové hlavné úlohy; pripomína vysokú výkonnosť a investície zdrojov EASA 
v kontexte zelenej dohody (napr. program environmentálnej značky EASA) 
a sanitárne krízové riadenie v roku 2020, ktoré v úzkej koordinácii s ECDC prinieslo 
zdravotný protokol v oblasti letectva s cieľom umožniť obnovenie bezpečnej 
leteckej prevádzky v rámci EÚ a na celom svete; 

pripomína úsilie EASA, najmä jej činnosti týkajúce sa ekologickej obnovy 
leteckého priemyslu EÚ vrátane obmeny flotily leteckých spoločností lietadlami 
spĺňajúcimi najprísnejšie požiadavky environmentálnej certifikácie; pripomína aj 
význam leteckej dopravy a jej infraštruktúry (napr. letísk) pri zabezpečovaní 
interoperability s inými dopravnými prostriedkami, najmä so železničnou dopravou, 
a jej pridanú hodnotu z hľadiska prepojenosti s diaľkovými spojeniami a linkami do 
okrajových regiónov a území a na ostrovy; žiada preto o zvýšenie rozpočtu agentúry 
na rok 2021 o 16,45 % v porovnaní s rokom 2020 a o potvrdenie následných zvýšení 
v budúcom VFR s cieľom umožniť silnejšiu agentúru EASA, aby sa mohlo postupne 
napredovať okrem iného v iniciatíve Jednotné európske nebo;

6. [02 10 02] s uspokojením berie na vedomie výrazné zvýšenie rozpočtu Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) na rok 2021; žiada, aby sa následné 
zvýšenia potvrdili v nasledujúcom VFR s cieľom posilniť EMSA;

7. [02 10 03] vyjadruje poľutovanie nad znížením rozpočtu Železničnej agentúry 
Európskej únie (ERA) na rok 2021, lebo jej úloha je kľúčová na dosiahnutie trvalého 
prechodu z cestnej na železničnú dopravu a pokroku pri vytváraní jednotného 
európskeho železničného priestoru; konštatuje, že takéto zníženie je zvlášť 
nešťastné, lebo rok 2021 bude Európskym rokom železníc; žiada preto, aby sa 
rozpočet ERA zachoval aspoň na úrovni roku 2020 v sume 27,44 milióna EUR a aby 
sa percentuálne zvýšenie plánované v návrhu rozpočtu na nasledujúce roky uplatnilo 
nad rámec daného limitu; víta skutočnosť, že Komisia vyhlásila verejnú súťaž na 
pilotný projekt revitalizácie cezhraničných nočných vlakov; nabáda Komisiu na 
väčšiu podporu revitalizácie pohodlných európskych nočných vlakov ako možnej 
a udržateľnej alternatívy letov na krátke vzdialenosti a cestovania autom na dlhé 
vzdialenosti;

8. [05 05 03] vyjadruje poľutovanie nad prudkým znížením príspevku z Kohézneho 
fondu do NPE v oblasti dopravy (o 18,9 % menej v prípade viazaných rozpočtových 
prostriedkov); žiada, aby sa príspevok obnovil na úroveň roku 2020 s cieľom 
zohľadniť kľúčovú úlohu, ktorú dopravná politika a investície Únie zohrávajú pri 
podpore a posilňovaní územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Únii; 
domnieva sa, že dopravné projekty financované z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) musia uprednostňovať rozvoj 
a dokončenie základnej a komplexnej siete TEN-T;

9. [09 03 01] zdôrazňuje význam potrebných investícií pre odvetvie dopravy v rámci 
Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť spravodlivý, inkluzívny 
a sociálne prijateľný prechod na klimatickú neutralitu, pri ktorom sa na nikoho 
nezabudne; zdôrazňuje potrebu podporovať zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikáciu pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v odvetví dopravy, 
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produktívne a udržateľné investície do MSP a investície do inteligentnej 
a udržateľnej mobility, ako aj do dopravnej infraštruktúry šetrnej k životnému 
prostrediu; avšak vyjadruje hlboké poľutovanie nad navrhovanými škrtmi 
prostriedkov vo VFR a nástroji Next Generation EU pre Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktoré nedávno prijala Rada a ktoré by mohli mať vplyv na rozpočet 
na rok 2021;

10. [13 04 01] vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v novom návrhu VFR 
predloženom Komisiou sa predpokladá 75 % zníženie záväzkov v oblasti vojenskej 
mobility v rámci dopravného piliera, ktorej cieľom je prispôsobiť časti sietí TEN-T 
dvojakému využívaniu dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť civilnú aj vojenskú 
mobilitu; toto zníženie de facto obmedzuje tento nový cieľ politiky Únie len na 
symbolické opatrenia; žiada, aby sa obnovila pôvodná úroveň a aby sa stanovila 
zodpovedajúca úroveň záväzkov na rok 2021;

11. [nový] vyjadruje poľutovanie nad neochotou Komisie vytvoriť osobitné rozpočtové 
prostriedky a osobitný program pre udržateľný cestovný ruch na európskej úrovni 
vrátane pridelenia rozpočtu vo výške 300 miliónov EUR, ako to opakovane 
a pravidelne požaduje Európsky parlament; opakuje, že je potrebné vytvoriť nový 
rozpočtový riadok s cieľom zohľadniť odvetvie, ktoré má silné väzby na dopravu, 
bolo vážne zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a je veľmi dôležité 
pre hospodárstvo, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a sociálny rozvoj EÚ;

12. opätovne zdôrazňuje význam jednoduchšieho a efektívnejšieho systému vlastných 
zdrojov, ktorý by bol schopný priniesť výrazné zníženie podielu príspevkov 
založených na HND a zaručiť primerané a výsledkovo orientované financovanie 
výdavkov Únie;

13. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú by európske partnerstvá mohli zohrávať 
v zlepšovaní výkonnosti a bezpečnosti dopravného sektora a pri podpore znižovania 
emisií z dopravy na základe technologického pokroku a pravidiel; poukazuje na to, 
že programy EÚ poskytujúce financovanie, ako je Horizont Európa, by mohli 
zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore partnerstiev s krajinami EÚ, súkromným 
sektorom, nadáciami a inými zainteresovanými stranami; žiada, aby takéto 
iniciatívy – napríklad vytvorenie európskeho partnerstva pre námorný sektor – 
dostali primerané finančné prostriedky s cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
cieľov; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad navrhovanými škrtmi prostriedkov 
vo VFR a nástroji Next Generation EU pre výskumný program Horizont Európa, 
ktoré nedávno prijala Rada a ktoré by mohli mať vplyv na rozpočet na rok 2021;

14. pripomína, že verejné investície do infraštruktúry sú zvlášť citlivé na podvody; 
zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť skutočnú a transparentnú verejnú súťaž pre 
rozsiahle projekty dopravnej infraštruktúry financované z prostriedkov EÚ; 

15. zdôrazňuje, že nízka kvalita dopravy prispieva k vážnemu nedostatku investícií, 
regionálnym rozdielom a medzerám v začleňovaní, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú 
podnikateľské prostredie a ohrozujú úsilie o súdržnosť; trvá preto na tom, že 
investície sú zvlášť potrebné v oblastiach, v ktorých je dopravná infraštruktúra 
v zlom stave; zdôrazňuje, že nedostatočný rozvoj infraštruktúry je často spôsobený 
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zlými miestnymi inštitucionálnymi kapacitami, a preto by investície mala 
sprevádzať značná technická pomoc a dohľad zo strany EÚ;

16. so znepokojením konštatuje absenciu zdrojov na posilnenie úsilia o dokončenie 
komplexnej siete, ktorá má zásadnú sociálno-ekonomickú hodnotu najmä pre 
okrajové oblasti, v ktorých je zlepšenie mobility jedným z kľúčových faktorov 
zabránenia vyľudňovaniu a hospodárskemu úpadku;

17. zdôrazňuje potrebu racionalizovať používanie pridelených zdrojov s cieľom 
podporiť a rozvíjať odvetvia dopravy a cestovného ruchu, ako aj potrebu 
podporovať výrazné zníženie byrokracie s cieľom skrátiť čas realizácie a znížiť 
náklady na európsku sieť infraštruktúry, ktorá je stále nedokončená.
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