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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že investice v rámci politiky soudržnosti musí být i nadále zaměřeny na 
všechny regiony na základě tří stávajících kategorií – méně rozvinuté regiony, 
přechodové regiony a rozvinutější regiony – a že strategie v oblasti životního prostředí 
zaměřené na klimatickou neutralitu musí být začleněny do příslušných cílů a upraveny 
v souladu se třemi výše uvedenými kategoriemi a Zelenou dohodou pro Evropu, se 
zvláštním důrazem na zmírňující opatření s ohledem na spravedlivý přechod pro 
regiony s odvětvími s vysokými emisemi uhlíku; konstatuje, že by zvláštní pozornost 
měla být věnována potřebám a výzvám spojeným se soudržností, jimž čelí okrajové, 
venkovské a nejvzdálenější regiony, stejně jako ostrovy, řídce osídlené oblasti a další 
zeměpisně znevýhodněné oblasti;

2. připomíná, že v rámci politiky soudržnosti byly hlavními zdroji financování intervencí 
v oblasti dopravy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti, 
přičemž na finanční období 2014–2020 bylo vyčleněno více než 70 miliard EUR, a že 
politika soudržnosti podléhá sdílenému řízení EU a jejích členských států, což činí tento 
proces méně centralizovaným;

3. konstatuje, že v rámci příštího víceletého finančního rámce na období 2021-2027 budou 
projekty v oblasti dopravy podporované z finančního krytí soudržnosti a převod 
finančních prostředků z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy podléhat 
kontrole z hlediska klimatu a že 60 % celkového finančního krytí Nástroje pro propojení 
Evropy musí směřovat na splnění cílů v oblasti klimatu;

4. zdůrazňuje, že fondy politiky soudržnosti musí v první řadě reagovat na potřeby 
různých cílových regionů a podporovat cíle společné politiky EU, a proto musí být 
fondy soudržnosti použity na projekty, které přispívají k sociálně-ekonomickému růstu 
a tvorbě pracovních míst, a tím i k blahobytu občanů/obcí, ke zlepšení jejich životní 
úrovně a ke stimulaci místních ekonomik, neboť primárním posláním těchto fondů je 
soudržnost, ale zároveň posilují výzkum a inovace, růst a konkurenceschopnost, čímž 
podporují udržitelnou mobilitu a propojenost, a tím zajišťují územní, sociální 
a hospodářskou soudržnost všech regionů Unie;

5. zdůrazňuje úlohu politiky soudržnosti při řešení hlavních výzev, před nimiž stojí 
odvětví dopravy Unie, včetně rozvoje dobře fungujícího jednotného evropského 
dopravního prostoru, propojení Evropy prostřednictvím moderních, multimodálních 
a bezpečných dopravních sítí a přechodu na nízkoemisní mobilitu, mimo jiné 
prostřednictvím podpory dokončení chybějících malých přeshraničních železničních 
spojení, čímž se přispěje k evropské integraci venkovských a příhraničních regionů; 
zdůrazňuje, že by se politika soudržnosti měla zaměřit zejména na regiony 
s nedostatečně rozvinutými a různými jinými druhy infrastruktury, jimž se nedostává 
investic, se zvláštním důrazem na plynárenskou infrastrukturu, která umožní hladkou 
energetickou transformaci a zajistí energetickou bezpečnost regionů; je přesvědčen, že 
politika soudržnosti musí zůstat jedním z hlavních nástrojů evropské činnosti v období 
po roce 2020, zejména s ohledem na nejvzdálenější regiony, které se snaží zmenšit 
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přetrvávající regionální rozdíly; zdůrazňuje význam účinného využívání fondů 
soudržnosti v nejvzdálenějších regionech a je přesvědčen, že evropské investice do 
těchto regionů představují přínos z hospodářského, sociálního a environmentálního 
hlediska nejen pro samotné regiony, ale i pro EU jako celek, a že je důležité, aby tyto 
regiony i nadále využívaly zvláštní podporu EU; 

6. zdůrazňuje, že by politika soudržnosti měla přispívat k udržitelnému oživení odvětví 
dopravy a cestovního ruchu, zejména s ohledem na pandemii COVID-19; zdůrazňuje, 
že ze sociálního hlediska má zásadní význam zajištění cenové dostupnosti, spolehlivosti 
a přístupnosti dopravy pro všechny; 

7. zdůrazňuje, že odolnost infrastruktury vůči změně klimatu, zejména infrastruktury 
v oblasti cestovního ruchu a dopravy, pomůže zvýšit odolnost infrastruktury vůči 
dopadům změny klimatu, zlepšit kvalitu ovzduší a snížit emise skleníkových plynů 
během celé životnosti infrastruktury; konstatuje, že dopravní infrastruktura může 
pozitivně ovlivnit přeshraniční interakce i regionální, městský a místní rozvoj, zejména 
v případě nejvzdálenějších a ostrovních regionů; připomíná, že cílem je určit oblasti, 
v nichž může zlepšení infrastruktury vést k větším sociálním, ekonomickým 
a environmentálním přínosům; domnívá se, že by regiony měly mít k dispozici veškeré 
prostředky nezbytné ke sdílení osvědčených postupů; 

8. připomíná, že politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) zajišťuje sociálně-
ekonomickou a územní soudržnost, a také dostupnost v celé EU a jejích regionech, 
včetně odlehlých, nejvzdálenějších, ostrovních, okrajových, hornatých a řídce 
osídlených oblastí, čímž podporuje hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
zdůrazňuje, že úplné dokončení TEN-T má zásadní význam pro urychlení přechodu na 
udržitelné druhy dopravy a inteligentní mobilitu v souladu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu, tj. ze silnic na železnici a vnitrozemské vodní cesty, a pro větší zavádění 
alternativních paliv a infrastruktury pro dobíjení a čerpání paliva; požaduje, aby 
finanční prostředky z fondů soudržnosti byly přednostně přidělovány na opatření na 
podporu multimodálních a digitálních řešení a na budování, modernizaci a dokončení 
propojení železniční infrastruktury a infrastruktury vnitrozemských vodních cest 
s přístavy a dalšími multimodálními uzly s cílem usnadnit přechod na jiné druhy 
dopravy; v této souvislosti zdůrazňuje, že by politika soudržnosti měla hrát významnější 
úlohu při podpoře opatření k prevenci rizik zaměřených na přizpůsobení se současným 
a budoucím dopadům změny klimatu;

9. považuje politiku soudržnosti za nejlepšího spojence při provádění regionálních strategií 
v oblasti životního prostředí, jejichž cílem je skutečný posun mobility směrem 
k udržitelnější mobilitě v našich městech a regionech; je přesvědčen, že mají-li být 
strategie v oblasti městské i meziměstské mobility plně způsobilé a mají-li mít prioritní 
přístup k souvisejícím fondům EU, měly by podporovat zejména železniční 
a cyklistickou infrastrukturu, včetně řešení umožňujících multimodalitu;

10. poukazuje na to, že mezi regiony existují významné nerovnosti, pokud jde o dostupnost 
dopravy, zejména železniční dopravy; požaduje proto strategii pro otevření izolovaných 
nebo opuštěných oblastí;

11. konstatuje však, že zlepšení dopravních systémů je rovněž spojeno s nepříznivými 
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vnějšími faktory, jako jsou dopravní nehody, emise, změna klimatu a další 
environmentální a sociální dopady, které mohou být značné;

12. opakuje, že při revizi politiky TEN-T by měla být nadále věnována zvláštní pozornost 
usnadňování přeshraničních propojení a chybějících spojení, což podpoří sociálně-
ekonomickou a územní soudržnost v celé EU; zdůrazňuje, že revize politiky TEN-T by 
se měla rovněž zaměřit na odstranění kritických míst, zejména v městských uzlech, a na 
posílení multimodality a infrastruktury posledního úseku, což výrazně sníží dopravní 
zácpy a zlepší efektivnost a udržitelnost dopravních tras;

13. je přesvědčen, že by se osobní železniční doprava měla stát pro uživatele atraktivnější 
a konkurenceschopnější; vyzývá proto Komisi, aby podporovala jednotný 
a transparentní systém rezervace jízdenek; vybízí k opětovnému zavedení evropské sítě 
nočních vlaků;

14. požaduje, aby byla realizována řešení ekologické infrastruktury a udržitelné 
a inteligentní mobility, a konstatuje, že jsou obzvláště důležitá nejen v městském 
prostředí, kde žije přibližně 70 % obyvatel EU, ale i jinde; vítá v tomto ohledu rostoucí 
ambice mnoha měst a obcí výrazně snížit dopravní zácpy a zlepšit projektování silnic ve 
prospěch chodců a cyklistů; zdůrazňuje, že ve městech přinášejí prvky ekologické 
infrastruktury, například zelené stěny a střechy, městské zalesněné plochy, louky, 
zahrady a zahrádkářské kolonie, zdravotní výhody s přímým dopadem na náš pocit 
pohody, jako je čisté ovzduší, lepší kvalita vody a zvuková izolace; zdůrazňuje, že 
investice ve venkovských oblastech jsou stejně důležité pro snižování dopadu na klima 
a zajištění regionální dostupnosti a neměly by být přehlíženy, zejména v souvislosti se 
špatnou kvalitou ovzduší v některých oblastech; zdůrazňuje navíc, že ekologická 
infrastruktura vytváří také příležitosti pro propojení městských a venkovských oblastí 
a poskytuje přitažlivá místa pro život a práci; je dále přesvědčen, že změna využití 
pozemků ve městech pro ekologickou infrastrukturu může být nákladově efektivním 
a ekonomicky životaschopným způsobem, jak z nich udělat udržitelnější a odolnější 
místa šetrnější k životnímu prostředí a zdravější;

15. připomíná, že emise skleníkových plynů v odvětví dopravy představují 27 % 
celosvětových emisí EU a že odvětví dopravy musí přispět k dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050; zdůrazňuje, že v souladu s ambicemi Zelené dohody pro 
Evropu hrají klíčovou úlohu při dekarbonizaci odvětví dopravy inovace a digitalizace; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit finanční podporu z fondů soudržnosti pro výzkum 
a inovace v oblasti řešení mobility s nízkými a nulovými emisemi, zejména pokud jde 
o vyspělé technologie a inteligentní mobilitu ve všech druzích dopravy, včetně mobility 
využívající alternativní paliva a vodík a projektů v oblasti udržitelné infrastruktury; 

16. vyzývá Komisi, aby podporovala programy renovace a zvyšování energetické účinnosti 
v oblasti bydlení v evropských městech s cílem zlepšit účinnost budov, a to 
s přihlédnutím k tomu, že třetina až polovina energie ve městech se vynakládá na 
vytápění; zdůrazňuje, že vzhledem k velkému počtu starých obytných a jiných budov ve 
městech se musí míra renovace zvýšit trojnásobně až pětinásobně oproti současné 
úrovni, má-li se přiblížit scénáři 1,5 stupně podle Pařížské dohody;

17. zdůrazňuje úlohu odvětví cestovního ruchu při transformaci na udržitelnější 



PE655.927v02-00 6/9 AD\1222917CS.docx

CS

a nízkouhlíkovou ekonomiku; požaduje, aby bylo toto odvětví výrazně začleněno do 
regionálních strategií a plánování v oblasti klimatu; zdůrazňuje, že venkovský cestovní 
ruch má v této souvislosti potenciál přispět k rozvoji méně rozvinutých regionů; 
připomíná, že je důležité podporovat odvětví cestovního ruchu, zejména 
prostřednictvím investic, které přispívají k oživení, dlouhodobé konkurenceschopnosti, 
digitalizaci a udržitelnosti tohoto odvětví a jeho hodnotových řetězců; požaduje, aby 
byla na cestovní ruch vyčleněna zvláštní rozpočtová položka, která by malým 
a středním podnikům poskytla pevnější oporu a zajistila lepší příležitosti v tomto 
odvětví;

18. bere na vědomí závěry zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 06/2020 
o udržitelné městské mobilitě v EU1, podle nichž města EU nesměřují dostatečně 
k udržitelnějším a k životnímu prostředí šetrnějším druhům dopravy a že finanční 
prostředky EU určené na udržitelnou mobilitu nejsou dosud efektivně využívány pro 
dosažení stanovených cílů; zdůrazňuje investiční potřeby regionů a obcí směrem 
k udržitelnější a inteligentní mobilitě; v této souvislosti zdůrazňuje možnosti 
financování, které nabízejí programy EU, jako je EFRR, Fond soudržnosti, program 
LIFE, Horizont a Fond pro spravedlivou transformaci, pro dosažení spravedlivého, 
inkluzivního a sociálně přijatelného přechodu ke klimatické neutralitě, v němž nikdo 
nezůstane opomenut; zdůrazňuje, že je třeba podporovat zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci pracovníků a uchazečů o zaměstnání v odvětví dopravy, přičemž je nutné 
věnovat zvláštní pozornost rozmanitosti a rovnosti žen a mužů;

19. zdůrazňuje úlohu místních a regionálních orgánů při zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně prostřednictvím strategií regionální integrace ve všech 
fázích projektového procesu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje podporujícího 
začlenění; zdůrazňuje potřebu konzultovat organizace občanské společnosti a další 
zúčastněné strany, včetně regionálních a místních orgánů, v zájmu účinnějšího, 
udržitelnějšího a řádného provádění projektů dopravní infrastruktury; vybízí 
k umožnění přímějšího financování místních a regionálních orgánů z prostředků EU 
s cílem zlepšit efektivnost, zajistit konzistentnost a snížit administrativní zátěž; 
připomíná, že transparentnost a proaktivní komunikace o dostupných finančních 
prostředcích jsou rovněž klíčem k zajištění jejich účinného využívání;

20. zdůrazňuje, že rozvoj venkova je klíčem k územní a sociálně-ekonomické soudržnosti; 
žádá Komisi, aby předložila program pro rozvoj venkova, který bude uplatňovat 
holistický přístup s cílem umožnit venkovským komunitám řešit mimo jiné přechod ke 
klimatické neutralitě, včetně přechodu na udržitelnější a inteligentnější druhy dopravy, 
a určit oblasti, v nichž může zlepšení infrastruktury vést k větším přínosům, zejména 
pokud jde o digitální infrastrukturu a infrastrukturu propojení ve venkovských oblastech 
s cílem podpořit cestovní ruch, přístup k zaměstnání a práci na dálku a zlepšení 
multimodality v oblastech, v nichž neexistuje veřejná doprava; v této souvislosti se 
domnívá, že účinná a cenově dostupná veřejná doprava má zásadní význam pro 
dosažení udržitelné městské a venkovské mobility; vyzývá proto Komisi, aby do návrhu 
inteligentní a udržitelné mobility zahrnula kvalitní dopravní infrastrukturu a služby 
v řídce osídlených oblastech;

1 https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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21. připomíná, že o řízení politiky soudržnosti se dělí EU a její členské státy; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit jednotný přístup k začleňování hlediska životního prostředí do investic 
do dopravy, a to sladěním programování s prováděcí fází projektů; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, aby řídicí orgány prosazovaly a podporovaly začleňování 
environmentálních aspektů do projektů nad rámec fáze programování, například 
vydáváním pokynů nebo organizováním činností ke zvyšování informovanosti pro 
žadatele; domnívá se dále, že by financování v rámci politiky soudržnosti mělo posílit 
integraci odvětví dopravy s odvětvím energetiky a digitálním odvětvím s cílem využít 
a maximalizovat potenciální synergie;

22. vítá jednotný soubor pravidel, pod který nyní spadá sedm fondů EU prováděných 
v partnerství s členskými státy (dále jen „sdílené řízení“); vítá rovněž návrh Komise na 
mírnější kontroly programů s dobrými výsledky, větší využívání vnitrostátních systémů 
a rozšíření zásady „jednotného auditu“, aby se zabránilo zdvojování kontrol; vítá nový 
rámec pro projekty, který zavádí každoroční přezkum výkonnosti v podobě politického 
dialogu mezi orgány odpovědnými za programy a Komisí. 
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Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew Izaskun Bilbao Barandica

S&D Andris Ameriks, István Ujhelyi

The Left Clare Daly, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

2 -

Renew Søren Gade, Elsi Katainen

19 0

ID Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, 
Bogusław Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Tilly Metz

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


