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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že investície v rámci politiky súdržnosti sa musia aj naďalej zameriavať na 
všetky regióny na základe troch existujúcich kategórií – menej rozvinuté regióny, 
prechodné regióny a rozvinutejšie regióny – a že stratégie klimatickej neutrality 
v oblasti životného prostredia musia byť prispôsobené a včlenené do príslušného 
zamerania v súlade s tromi uvedenými kategóriami a Európskou zelenou dohodou, a to 
s osobitným dôrazom na zmierňujúce opatrenia s cieľom spravodlivej transformácie pre 
regióny s uhlíkovo náročnými hospodárskymi odvetviami; konštatuje, že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať potrebám okrajových, vidieckych a najvzdialenejších 
regiónov súvisiacich so súdržnosťou a výzvam, ktorým čelia, ako aj ostrovom, riedko 
osídleným oblastiam a iným geograficky znevýhodneným územiam;

2. pripomína, že v rámci politiky súdržnosti boli Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Kohézny fond hlavnými zdrojmi financovania intervencie v oblasti dopravy 
s pridelenými prostriedkami vo výške viac ako 70 miliárd EUR vo finančnom období 
2014 – 2020 a že riadenie politiky súdržnosti je rozdelené medzi EÚ a jej členské štáty, 
čím sa tento proces stáva decentralizovanejším;

3. poznamenáva, že dopravné projekty podporované z balíka na súdržnosť, presun 
finančných prostriedkov z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy (NPE) 
v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 budú 
podliehať požiadavkám na ochranu klímy a že 60 % celkových finančných prostriedkov 
NPE musí mať za cieľ plnenie cieľov v oblasti klímy;

4. podčiarkuje, že fondy politiky súdržnosti musia v prvom rade reagovať na potreby 
rôznych cieľových regiónov a podporovať spoločné ciele politiky EÚ, a preto sa 
kohézne fondy musia využívať na projekty, ktoré prispievajú k sociálno-ekonomickému 
rastu a tvorbe pracovných miest, a tým k blahobytu občanov/spoločenstiev, zlepšujú ich 
životnú úroveň a stimulujú miestne hospodárstva, keďže prvoradým poslaním týchto 
fondov je súdržnosť, a zároveň posilňovať výskum a inovácie, rast a 
konkurencieschopnosť, a tým podporovať udržateľnú sociálnu mobilitu a prepojenosť 
v celej Únii, a tým zabezpečovať územnú a územnú súdržnosť;

5. zdôrazňuje úlohu politiky súdržnosti pri riešení hlavných výziev, ktorým čelí sektor 
dopravy Únie, vrátane rozvoja dobre fungujúceho jednotného európskeho dopravného 
priestoru, prepojenia Európy prostredníctvom moderných, multimodálnych 
a bezpečných sietí dopravnej infraštruktúry a prechodu na nízkoemisnú mobilitu, okrem 
iného prostredníctvom podpory dokončenia chýbajúcich malých cezhraničných 
železničných spojení, čím sa prispeje k európskej integrácii vidieckych a pohraničných 
regiónov; zdôrazňuje, že politika súdržnosti by sa mala zamerať najmä na regióny 
s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou a s rôznymi inými druhmi infraštruktúry, 
ktorým chýbajú investície, s osobitným zameraním na plynárenskú infraštruktúru, ktorá 
umožní hladký energetický prechod a zaistí energetickú bezpečnosť regiónov; 
domnieva sa, že politika súdržnosti musí zostať jedným z hlavných nástrojov 
európskych opatrení na obdobie po roku 2020 v súvislosti s najvzdialenejšími regiónmi 
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a ich bojom o znižovanie pretrvávajúcich regionálnych rozdielov; zdôrazňuje význam 
účinného využívania kohéznych fondov v najvzdialenejších regiónoch a domnieva sa, 
že európske investície v týchto regiónoch sú prínosom z hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho hľadiska, a to nielen pre samotné regióny, ale aj pre EÚ ako celok, 
a že je dôležité, aby tieto regióny naďalej využívali osobitnú podporu EÚ; 

6. zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala prispievať k udržateľnému oživeniu odvetví 
dopravy a cestovného ruchu, najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19; zdôrazňuje, že 
zo sociálneho hľadiska je mimoriadne dôležité zabezpečiť cenovú dostupnosť, 
spoľahlivosť a prístupnosť dopravy pre všetkých; 

7. zdôrazňuje, že prispôsobenie infraštruktúry zmene klímy vrátane cestovného ruchu 
a dopravy pomôže zvýšiť jej odolnosť proti vplyvom zmeny klímy, zlepšiť kvalitu 
ovzdušia a znížiť emisie skleníkových plynov počas celej životnosti infraštruktúry; 
konštatuje, že dopravná infraštruktúra môže pozitívne ovplyvniť cezhraničné interakcie, 
ako aj regionálny, mestský a miestny rozvoj, a to i v prípade najvzdialenejších 
a ostrovných regiónov; pripomína, že cieľom je určiť oblasti, v ktorých môže zlepšenie 
infraštruktúry viesť k väčším sociálnym, ekonomickým a environmentálnym výhodám; 
domnieva sa, že regióny by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na 
výmenu osvedčených postupov; 

8. poukazuje na to, že politika transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) zabezpečuje 
sociálno-ekonomickú a územnú súdržnosť, ako aj dostupnosť v celej EÚ a jej regiónoch 
vrátane odľahlých, najvzdialenejších, ostrovných, okrajových, horských a riedko 
osídlených regiónov, čím sa stimuluje hospodársky rast a tvorba pracovných miest; 
zdôrazňuje, že úplné dokončenie siete TEN-T má zásadný význam pre urýchlenie 
prechodu na udržateľné druhy dopravy a inteligentnú mobilitu v súlade s cieľmi 
Európskej zelenej dohody, t. j. z ciest na železnice a vnútrozemské vodné cesty, a pre 
zvýšenie zavádzania alternatívnych palív a infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc; 
žiada, aby sa prostriedky z kohéznych fondov prioritne pridelili na opatrenia, ktoré 
podporujú multimodálne a digitálne riešenia a ktoré stavajú, modernizujú a dokončujú 
prepojenia železničnej a vnútrozemskej vodnej infraštruktúry s prístavmi a inými 
multimodálnymi uzlami s cieľom uľahčiť prechod na iné druhy dopravy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala zohrávať významnejšiu úlohu pri 
podpore opatrení na predchádzanie rizikám zameraných na prispôsobenie sa súčasným 
a budúcim vplyvom zmeny klímy;

9. domnieva sa, že politika súdržnosti je najlepším spojencom pri vykonávaní 
regionálnych environmentálnych stratégií zameraných na skutočný posun mobility 
smerom k udržateľnejšej mobilite v našich mestách a regiónoch; domnieva sa, že na to, 
aby boli stratégie v oblasti mestskej a medzimestskej mobility plne oprávnené a mali 
prioritný prístup k súvisiacim fondom EÚ, mali by podporovať najmä železničnú 
a cyklistickú infraštruktúru vrátane faktorov umožňujúcich multimodalitu;

10. zdôrazňuje, že medzi regiónmi existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o prístupnosť 
dopravy, najmä železničnej dopravy; požaduje preto stratégiu na otvorenie izolovaných 
alebo opustených oblastí;

11. poznamenáva však, že zlepšené dopravné systémy sú spojené aj s nepriaznivými 
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vonkajšími faktormi, ako sú dopravné nehody, emisie, zmena klímy a ďalšie 
environmentálne a sociálne vplyvy, ktoré môžu byť značné;

12. zdôrazňuje, že pri revízii politiky TEN-T by sa mala aj naďalej venovať osobitná 
pozornosť uľahčovaniu cezhraničných prepojení a chýbajúcich prepojení, čo podporí 
sociálno-ekonomickú a územnú súdržnosť v celej EÚ; zdôrazňuje, že revízia politiky 
TEN-T by sa mala zaoberať aj odstránením prekážok, najmä v mestských uzloch, 
a posilniť multimodalitu a infraštruktúru na poskytovanie služieb na poslednom úseku, 
čo výrazne zníži dopravné zápchy a zlepší efektívnosť a udržateľnosť dopravných trás;

13. domnieva sa, že osobná železničná doprava by sa mala stať atraktívnejšou 
pre používateľov a tiež konkurencieschopnejšou; vyzýva preto Komisiu, aby 
podporovala jednotný a transparentný systém rezervácie cestovných lístkov; nabáda na 
opätovné zavedenie európskej siete nočných vlakov;

14. žiada, aby sa zaviedli riešenia zelenej infraštruktúry a udržateľné a inteligentné riešenia 
mobility, a poznamenáva, že sú mimoriadne dôležité v mestskom prostredí, kde žije 
približne 70 % obyvateľstva EÚ, ale aj inde; v tejto súvislosti víta čoraz väčšie ambície 
v mnohých mestách a veľkomestách zamerané na výrazné zníženie dopravných zápch 
a zlepšenie navrhovania ciest v prospech chodcov a cyklistov; zdôrazňuje, že v mestách 
poskytujú prvky zelenej infraštruktúry, ako sú zelené steny a strechy, mestské lesnaté 
plochy, lúky, záhrady a záhradkárske kolónie, prínosy pre zdravie s priamym vplyvom 
na naše blaho, napríklad čistý vzduch, vyššiu kvalitu vody a zvukovú izoláciu; 
zdôrazňuje, že investície do vidieckych oblastí sú rovnako dôležité pre znižovanie 
vplyvu na klímu a zabezpečenie regionálnej dostupnosti a nemali by sa prehliadať, 
najmä v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v niektorých oblastiach; okrem toho 
zdôrazňuje, že zelená infraštruktúra vytvára aj príležitosti na prepojenie mestských 
a vidieckych oblastí a poskytuje atraktívne miesta pre život a prácu; okrem toho sa 
domnieva, že presmerovanie pôdy v mestách na zelenú infraštruktúru môže byť 
nákladovo efektívnym a ekonomicky životaschopným spôsobom, ako dosiahnuť, aby 
boli udržateľnejšie, odolnejšie, šetrnejšie k životnému prostrediu a zdravšie;

15. pripomína, že emisie skleníkových plynov v odvetví dopravy predstavujú 27 % 
celosvetových emisií EÚ a že odvetvie dopravy musí prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2050; zdôrazňuje, že v súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody 
kľúčovú úlohu v dekarbonizácii dopravy hrajú inovácie a digitalizácia; zdôrazňuje, že 
treba posilniť finančnú podporu z kohéznych fondov na výskum a inovácie v oblasti 
riešení mobility s nízkymi a nulovými emisiami, najmä pokiaľ ide o progresívne 
technológie a inteligentnú mobilitu vo všetkých druhoch dopravy vrátane mobility na 
alternatívne palivá a vodík a projektov udržateľnej infraštruktúry; 

16. vyzýva Komisiu, aby podporovala programy obnovy a zvyšovania energetickej 
účinnosti bývania v európskych mestách s cieľom zlepšiť efektívnosť budov, pričom 
treba mať na pamäti, že jedna tretina až polovica energie v mestách sa vynakladá na 
vykurovanie; zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký počet starých obytných a iných budov 
v mestách je potrebné zvýšiť mieru renovácie o tri až päťnásobok súčasnej úrovne, ak sa 
má priblížiť k scenáru 1,5 ℃ uvedenému v Parížskej dohode;

17. zdôrazňuje úlohu odvetvia cestovného ruchu pri prechode na udržateľnejšie 
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a nízkouhlíkové hospodárstvo; žiada, aby sa toto odvetvie výrazne začlenilo 
do regionálnych stratégií a plánovania v oblasti klímy; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti 
má vidiecky cestovný ruch potenciál pomôcť pri rozvoji menej rozvinutých regiónov; 
pripomína význam podpory odvetvia cestovného ruchu, najmä prostredníctvom 
investícií, ktoré prispievajú k oživeniu, dlhodobej konkurencieschopnosti, digitalizácii 
a udržateľnosti odvetvia a jeho hodnotových reťazcov; žiada, aby sa vyčlenil osobitný 
rozpočtový riadok pre cestovný ruch s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom 
(MSP) pevnejšiu základňu a zabezpečiť lepšie príležitosti v tomto odvetví;

18. všíma si všíma závery osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 06/2020 
o udržateľnej mestskej mobilite v EÚ1, v ktorých sa uvádza, že mestá EÚ sa 
nepribližujú dostatočne ďaleko k udržateľnejším a ekologickejším spôsobom dopravy 
a že finančné prostriedky EÚ určené na udržateľnú mobilitu sa zatiaľ účinne 
nevyužívajú pri plnení svojich cieľov; zdôrazňuje investičné potreby regiónov a obcí, 
ktoré smerujú k udržateľnejšej a inteligentnejšej mobilite; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
možnosti financovania, ktoré poskytujú programy EÚ, ako sú EFRR, Kohézny fond, 
program LIFE, Horizont a Fond na spravodlivú transformáciu, na dosiahnutie 
spravodlivého, inkluzívneho a spoločensky prijateľného prechodu na klimatickú 
neutralitu, pri ktorom sa na nikoho nezabudne; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v odvetví 
dopravy, pričom osobitnú pozornosť treba venovať rozmanitosti a rodovej rovnováhe;

19. zdôrazňuje úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri zmierňovaní klimatických 
zmien a prispôsobovaní sa im prostredníctvom stratégií regionálnej integrácie 
vo všetkých fázach projektového procesu s cieľom dosiahnuť udržateľný a inkluzívny 
rozvoj; zdôrazňuje potrebu konzultovať s organizáciami občianskej spoločnosti 
a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane regionálnych a miestnych orgánov 
v záujme efektívnejšieho, udržateľnejšieho a vhodnejšieho vykonávania projektov 
dopravnej infraštruktúry; podporuje umožnenie priamejšieho financovania 
z prostriedkov EÚ pre miestne a regionálne orgány s cieľom zlepšiť efektívnosť, 
zabezpečiť konzistentnosť a znížiť administratívnu záťaž; pripomína, že transparentnosť 
a proaktívna komunikácia o dostupných finančných prostriedkoch sú tiež kľúčom 
k zabezpečeniu ich účinného využívania;

20. zdôrazňuje, že rozvoj vidieka je kľúčom k územnej a sociálno-ekonomickej súdržnosti; 
žiada Komisiu, aby predložila program v oblasti vidieka, ktorý bude uplatňovať 
holistický prístup s cieľom umožniť vidieckym komunitám riešiť okrem iného prechod 
na klimatickú neutralitu vrátane prechodu na udržateľnejšie a inteligentnejšie spôsoby 
dopravy a určiť oblasti, v ktorých zlepšenia infraštruktúry môžu viesť k väčším 
prínosom, najmä digitálnej infraštruktúre a infraštruktúre prepojenosti vo vidieckych 
oblastiach na podporu cestovného ruchu, prístupu k zamestnaniu a práci na diaľku, 
a zlepšenia multimodálnosti v oblastiach bez prístupu k verejnej doprave; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že efektívna a cenovo dostupná verejná doprava má zásadný 
význam pre dosiahnutie udržateľnej mestskej a vidieckej mobility; vyzýva preto 
Komisiu, aby do návrhu o inteligentnej a udržateľnej mobilite zahrnula kvalitnú 
dopravnú infraštruktúru a služby v riedko osídlených oblastiach;

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

%20https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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21. pripomína, že riadenie politiky súdržnosti je rozdelené medzi EÚ a jej členské štáty; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť konzistentný prístup k zohľadňovaniu životného 
prostredia v investíciách do dopravy zosúladením programovania s fázou realizácie 
projektu; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že riadiace orgány budú presadzovať 
a podporovať začleňovanie environmentálnych aspektov do projektov mimo fázy 
programovania, napríklad vydávaním usmernení alebo organizovaním činností na 
zvyšovanie informovanosti žiadateľov; okrem toho sa domnieva, že financovanie 
politiky súdržnosti by malo posilniť integráciu odvetvia dopravy s odvetvím energetiky 
a digitálnych technológií s cieľom využiť a maximalizovať potenciálnu súčinnosť;

22. víta jednotný súbor pravidiel, ktorý sa momentálne vzťahuje na sedem fondov EÚ 
implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“); víta aj návrh 
Komisie na jednoduchšie kontroly programov s dobrými záznamami, so zvýšeným 
spoliehaním sa na vnútroštátne systémy a rozšírením zásady „jednotného auditu“, aby 
sa zabránilo zdvojeniu kontrol; víta nový rámec pre projekty, ktorým sa zavádza 
každoročné preskúmanie výkonnosti v podobe politického dialógu medzi orgánmi 
zodpovednými za programy a Komisiou.
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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

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


