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NÁVRHY

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

1. vítá zjištění Evropského účetního dvora (dále jen „Účetního dvora“), že konsolidovaná 
účetní závěrka Evropské unie za rok 2019 zobrazuje věrně ve všech významných 
ohledech finanční situaci EU; lituje však, že výdaje za rok 2019 jsou významně zatíženy 
chybami – odhadovaná míra chyb činí 2,7 %, což významně přesahuje 2% práh 
významnosti; 

2. bere na vědomí hodnocení Komise, že u Nástroje pro propojení Evropy existuje nízké 
riziko chyb; žádá však, aby Komise spolu s Účetním dvorem a úřadem OLAF podrobně 
sledovala dopravní projekty Unie, aby se předešlo podvodům, jelikož veřejné investice 
do infrastruktury jsou v tomto ohledu obzvláště zranitelné; považuje to za zásadní také k 
zajištění nejvyšších bezpečnostních norem pro uživatele; 

3. konstatuje, že v roce 2019 měly politiky v oblasti mobility a dopravy k dispozici 4 973 
milionů EUR v prostředcích na závazky a 2 725 milionů EUR v prostředcích na platby, z 
čehož 4 422 milionů EUR v prostředcích na závazky a 2 058 milionů EUR v prostředcích 
na platby schválených na společnou dopravní politiku (06 02) a Horizont 2020 – výzkum 
a inovace související s dopravou (06 03) bylo řízeno Výkonnou agenturou pro inovace a 
sítě (INEA); 

4. bere na vědomí, že do konce roku 2019 bylo z celkových přídělů z Evropských 
strukturálních a investičních fondů ve stávajícím víceletém finančním rámci (465 miliard 
EUR) členským státům vyplaceno pouze 40 % prostředků oproti 46 %, které byly 
vyplaceny do konce roku 2012, jenž byl odpovídajícím rokem předchozího víceletého 
finančního rámce. konstatuje, že během roku 2019 bylo vyplaceno 12 % celkových 
přídělů, což je podobný podíl jako v odpovídajícím roce předešlého víceletého finančního 
rámce, tedy v roce 2012 (13 %);

5. vítá vydání výzvy k předkládání návrhů v roce 2019 na víceletý program v oblasti 
dopravy v rámci Nástroje pro propojení Evropy s rozpočtem ve výši 1,4 miliardy EUR se 
zaměřením na dokončení devíti koridorů hlavní sítě do roku 2030;

6. vítá skutečnost, že v roce 2019 byl zahájen projekt „ekologizace“ zaměřený na snižování 
emisí a výrobu účinnějších pohonných systémů s řešením sklápěcí větrné plachty; 
konstatuje, že byla financována z Evropského námořního a rybářského fondu;

7. konstatuje, že do šestého roku stávajícího programového období 2014–2020 byly do 
konce roku 2020 provedeny platby ve výši pouze přibližně 31 % na počátku přidělených 
prostředků, což vyvolává pochybnosti o tom, zda bude Nástroj pro propojení Evropy 
proveden v celém rozsahu; vyzývá Komisi, aby členské státy naléhavě upozornila, aby 
významně urychlily investice, a dále vyzývá Komisi, aby posílila své monitorování s 
ohledem na to, že investice do infrastruktury jsou naléhavě nutné, aby došlo k rychlému 
oživení po hospodářském poklesu způsobeném pandemií Covid-19, a aby zajistila 
vzájemné propojení na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby zajistila dlouhodobé a soudržné 
plánování závazků a výzev a aby posílila vazbu mezi financováním a dosahováním 
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projektových milníků s cílem zajistit včasné dokončení zejména hlavních 
transevropských dopravních sítí (TEN-T) do roku 2030; 

8. znovu vyjadřuje podporu přidání pilíře v oblasti vojenské mobility k politice TEN-T, 
čímž se zvýší naše kapacity reagovat na naléhavé situace prostřednictvím přijetí akčního 
plánu v březnu 2018; lituje skutečnosti, že došlo k drastickým škrtům v návrhu Komise a 
Parlamentu, aby byl v rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy na období 2021–2027 
vyčleněn nový příděl na potřeby vojenské mobility ve výši 6,5 miliardy EUR; 

9. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela svůj mechanismus a nástroje umožňující zvyšovat 
povědomí a informovanost občanů a zúčastněných stran o projektech v oblasti cestovního 
ruchu a dopravy, které financuje v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a Fondu soudržnosti;

10. opakuje žádost Parlamentu, aby byla vytvořena nová rozpočtová položka pro cestovní 
ruch, s cílem podpořit oživení a transformaci tohoto odvětví, které je pro hospodářství 
Unie velmi důležité a bylo tvrdě postiženo koronavirovou krizí, a vybudovat z něj 
odvětví, jež bude odolnější, připravené na budoucnost, digitalizované a udržitelné; vítá 
skutečnost, že Účetní dvůr zahájil audit, jehož cílem je vyhodnotit projekty v oblasti 
cestovního ruchu, které v období let 2007–2013 získaly spolufinancování ve výši 6,4 
miliard EUR a v období let 2014–2020 dosud získaly spolufinancování ve výši 4 miliardy 
EUR z EFRR a Fondu soudržnosti, což pomůže zlepšit politiky Unie v oblasti cestovního 
ruchu; 

11. připomíná, že Účetní dvůr ve svém auditu z roku 2019 zdůraznil zejména nedostatečné 
využívání Fondu soudržnosti k financování nových železničních tratí; zdůrazňuje 
obrovský význam investic do udržitelných dopravních sítí a vyzývá členské státy, které 
nedosahují uspokojivých výsledků, aby zvýšily své úsilí v tomto ohledu;

12. bere na vědomí, že Účetní dvůr i nadále zjišťoval velký počet chyb v oblasti veřejných 
zakázek, pravidel státní podpory a v řízeních o udělení grantu, a to hlavně v oblastech 
„Soudržnosti“ a „Přírodních zdrojů“. konstatuje, že tyto chyby tvořily 20 % míry chyb u 
vysoce rizikových výdajů odhadované Účetním dvorem (2018: 16 %), z tohoto důvodu 
by Komise měla určit způsoby, jak snížit chyby;

13. vítá skutečnost, že Komise vypracovala akční plán pro zadávání veřejných zakázek, který 
byl od roku 2014 několikrát aktualizován;

14. konstatuje, že z celkových důkazních informací, které Účetní dvůr získal a které 
předkládá, vyplývá, že míra chyb ve výdajích v oblasti „Hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti“ byla závažná; z testování transakcí, které v tomto podokruhu  víceletého 
finančního rámce uskutečnil Účetní dvůr, vyplývá, že odhadovaná celková míra chyb činí 
4,4 %;

15. doporučuje Komisi, aby posílila svou informační kampaň týkající se pravidel pro 
financování z programu Horizont 2020 se zvláštním zaměřením na malé a střední 
podniky;

16. navrhuje udělit Komisi a jejím výkonným agenturám absolutorium za plnění souhrnného 
rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 v oblasti dopravy a cestovního ruchu.
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