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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 unijní dopravní odvětví má zásadní význam pro hospodářský, 
sociální a environmentální rozvoj a udržitelnost Unie i pro zajištění územní dostupnosti 
a propojenosti všech jejích regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost 
okrajovým, venkovským, ostrovním a nejvzdálenějším regionům i dalším 
znevýhodněným zeměpisným oblastem; 

B. vzhledem k tomu, že doprava bude klíčová pro dosažení klimatické neutrality do roku 
2050; vzhledem k tomu, že k pokroku směrem k digitální a ekologické transformaci 
v tomto odvětví a k urychlení přechodu na udržitelnou a inteligentní mobilitu v souladu 
s cíli Zelené dohody jsou zapotřebí dostatečné investice;

C. vzhledem k tomu, že cestovní ruch tvoří zásadní odvětví hospodářství EU, přičemž se 
jedná o čtvrté největší vývozní průmyslové odvětví Unie, a že hraje důležitou úlohu 
v zájmu unijního hospodářství, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a podpory 
společenského blahobytu;

D. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy a cestovního ruchu patří k odvětvím nejcitelněji 
zasaženým nedávnou koronavirovou krizí; vzhledem k tomu, že se ukázalo, že doprava 
má zásadní význam pro zajištění nepřetržitého toku zboží po celé EU během krize a že 
bude velmi důležitá pro distribuci vakcíny proti onemocnění COVID-19; 

1. požaduje posílení opatření potřebných ke snížení emisí a k zajištění spravedlivého 
přechodu na klimatickou neutralitu do roku 2050; požaduje proto dostatečné 
financování stěžejních projektů, cílů a iniciativ v rámci strategie pro udržitelnou 
a inteligentní mobilitu a v souladu s regulačními požadavky Zelené dohody, a zejména 
odpovídající prostředky pro navýšení finanční podpory pro opatření v oblasti 
inteligentní a udržitelné mobility; 

2. opětovně zdůrazňuje, že digitální a ekologická transformace by měly být spravedlivé, 
inkluzivní a nediskriminační, aby bylo zajištěno, že se pracovníci v odvětví dopravy, 
obchodní sféra a malé a střední podniky budou moci tomuto přechodu přizpůsobit, 
a aby se podpořily nejvíce zasažené regiony a komunity; považuje za důležité, aby byly 
vyčleněny příslušné prostředky na tento proces přizpůsobování se, stejně jako na 
odbornou přípravu a školení pracovníků tohoto odvětví v nových znalostech 
a dovednostech pro nové pracovní vyhlídky a požadavky;

3. vyzývá k nastavení ambiciózního rozpočtu pro unijní odvětví dopravy a cestovního 
ruchu; domnívá se, že finanční prostředky Nástroje pro propojení Evropy, jak bylo 
rozhodnuto pro víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027, nejsou dostatečné 
pro potřeby a výzvy tohoto odvětví; připomíná klíčovou úlohu uvedeného nástroje při 
podpoře rozvoje vysoce výkonné transevropské sítě (TEN-T); opakuje, že odpovídající 
financování dopravních projektů přispěje k oživení odvětví a k urychlení přechodu 
k udržitelné a inteligentní mobilitě; 
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4. lituje snížení finančních prostředků pro program InvestEU bez ohledu na požadavky 
Parlamentu a vzhledem k úloze tohoto programu při podpoře udržitelné a bezpečné 
infrastruktury; vyjadřuje dále politování nad následným značným omezením 
financování ročního rozpočtu programu InvestEU o více než 40 % (prostředky na 
závazky) mezi lety 2020 a 2021; 

5. s politováním bere na vědomí prudký pokles příspěvku z Fondu soudržnosti na Nástroj 
pro propojení Evropy ve prospěch dopravy v roce 2021; žádá, aby byl v rámci rozpočtu 
na rok 2022 tento příspěvek uveden na úroveň z roku 2020, aby tak odrážel zásadní 
úlohu, kterou hrají unijní dopravní politika a investice při posilování územní, sociální 
a hospodářské soudržnosti v Unii, zejména pokud jde o dokončení hlavních a globálních 
sítí v rámci TEN-T; 

6. domnívá se, že zlepšení údržby sítí přispívá k jejich účinnosti a plynulé návaznosti, 
posiluje udržitelnost, výkonnost, a tím i odolnost infrastruktury TEN-T a zároveň 
zlepšuje bezpečnost silničního provozu; vyzývá Komisi, aby usnadnila investice do 
údržby sítí a zavedla plán monitorování hlavní sítě pro údržbu na evropské úrovni 
s cílem zajistit hladké propojení všech oblastí v EU;

7. lituje razantního snížení finančních prostředků na vojenskou mobilitu v rámci pilíře 
dopravy o 75 % ve srovnání s původním akčním plánem z března 2018, což výrazně 
snižuje náročnost tohoto nového politického cíle, jehož smyslem je přizpůsobit části sítí 
TEN-T dvojímu využití dopravní infrastruktury za účelem zlepšení jak civilní, tak 
vojenské mobility;

8. opakuje naléhavý požadavek Parlamentu na vytvoření zvláštního programu pro 
udržitelný cestovní ruch na evropské úrovni, včetně přidělení rozpočtu ve výši 300 
milionů EUR; zdůrazňuje, že takové opatření by uvedenému odvětví, které je silně 
propojeno s dopravou, pomohlo zotavit se z koronavirové krize a bylo by prvním 
krokem ke zdokonalení politik EU v oblasti cestovního ruchu;

9. požaduje, aby financování evropských dopravních agentur a společných podniků bylo 
sladěno s úrovní jejich odpovědnosti; připomíná především význam Agentury Evropské 
unie pro železnice (ERA) a společného podniku Shift2Rail pro dosažení trvalého 
přesunu dopravy ze silnice na železnici a pro pokrok při zavádění jednotného 
evropského železničního prostoru; obdobně připomíná značnou pracovní zátěž, kterou 
pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA) vygenerovalo vyšetřování 
případu Boeing 737 Max, a úlohu, kterou tato agentura hraje spolu se společnými 
podniky Clean Sky 2 a SESAR při snižování objemu emisí CO2 na cestujícího; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by mohla Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 
hrát v podpoře členských států při zmírňování environmentálních rizik souvisejících 
s lodní dopravou a při posilování udržitelnosti námořního odvětví, pokud by měla 
k dispozici další zdroje;

10. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou by evropská partnerství mohla hrát při podpoře 
inovací a výzkumu a při zvyšování výkonnosti a bezpečnosti v odvětví dopravy 
a  současně v podpoře snižování emisí z dopravy na základě technologického pokroku 
a pravidel; poukazuje na to, že programy financování EU, jako je program Horizont 
Evropa, by mohly hrát klíčovou úlohu při podpoře partnerství s členskými státy, 
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soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami; žádá proto, aby byly 
navýšeny finanční prostředky, které jsou k dispozici pro výzkumný program Horizont 
Evropa;

11. vítá úlohu, kterou nová facilita na podporu oživení a odolnosti a související vnitrostátní 
plány hrají při zmírňování socioekonomického dopadu pandemie COVID-19 a při 
stimulaci oživení v odvětví dopravy a cestovního ruchu, jakož i v rámci pokroku na 
cestě k zelené a digitální transformaci.


