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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. domnieva sa, že zavedenie tematických cieľov zohralo pozitívnu úlohu pri nabádaní 

členských štátov, aby sústredili svoje investičné politiky na rozvoj dopravnej 

infraštruktúry; zastáva názor, že podmienenosť ex-ante vypracovania rámcových plánov 

dopravy pomohla členským štátom pri uprednostnení ich investícií do dopravy; naliehavo 

žiada Komisiu a členské štáty, aby pri schvaľovaní, resp. plánovaní dopravnej 

infraštruktúry v plnom rozsahu zabezpečili, že rámcové plány dopravy a investície do 

dopravy v rámci EŠIF budú lepšie zosúladené s európskou bielou knihou o doprave, 

pokiaľ ide o kľúčové ciele; domnieva sa, že zodpovedné útvary Komisie by mali posúdiť 

a zabezpečiť nadviazanie na tieto rámcové plány, najmä s cieľom zaistiť, aby tvorili 

súčasť celkovej stratégie pre trvalo udržateľnú mobilitu a znižovanie emisií v odvetví 

dopravy; 

2. vyzýva členské štáty v strednej a východnej Európe, aby pri realizácii projektov 

zameraných na zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v regióne 

zabezpečili koordináciu a súčinnosť medzi existujúcimi európskymi štrukturálnymi 

a investičnými fondmi (EŠIF), Nástrojom na prepájanie Európy (NPE), programom 

Horizont 2020, Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a zdrojmi EIB 

a EBOR; pripomína, že z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy bolo 

presunutých 11 305 500 000 EUR, aby sa použili v odvetví dopravy v členských štátoch 

využívajúcich podporu z Kohézneho fondu; zdôrazňuje, že využívanie týchto ihneď 

dostupných finančných prostriedkov by malo mať prioritu pred investičnou účasťou 

tretích strán, najmä v súvislosti so súčasnou mierou čerpania, v prípade, že táto investícia 

vychádza skôr z politických rozhodnutí, ako z obchodných záujmov; nabáda na 

využívanie potenciálu európskych súkromných investícií do odvetvia železničnej dopravy, 

čo by mohlo prispieť k zvýšeniu miery čerpania prostriedkov a zlepšiť kvalitu dopravných 

služieb; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa pri hlavných ziskových projektoch v rámci EŠIF 

snažili o účinnejšie využívanie grantov kombinovaných s finančnými nástrojmi; 

4. vyzýva členské štáty strednej a východnej Európy, aby zabezpečili vysokú úroveň 

transparentnosti a prísnu kontrolu využívania týchto fondov a pri najbližšej príležitosti 

zverejnili podrobnosti o ich pridelení; 

5. zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy sa môžu využívať pri rozvoji 

chýbajúcich prepojení v pohraničných oblastiach v strednej a východnej Európe a pri 

konsolidácii existujúcej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť úplný prístup na jednotný trh 

a ďalej podporovať hospodársky rast; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak je doprava 

kľúčom k regionálnemu rozvoju, primeraná a riadne financovaná miestna infraštruktúra je 

základom a nevyhnutnou požiadavkou pri dosahovaní hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti; pripomína, že v tomto regióne treba uprednostniť cezhraničné projekty 

súvisiace nielen nielen so základnými koridormi transeurópskych sietí (TEN), ale zároveň 

s chýbajúcimi prepojeniami, s cieľom odstrániť existujúce ťažkosti, ako aj s investíciami 

do účinnejšieho prepojenia rôznych druhov dopravy; v tejto súvislosti vyzýva na 
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pokračovanie v úsilí o zavedenie spoločných noriem v oblasti infraštruktúry, najmä pokiaľ 

ide o železnice, s cieľom urýchliť dosiahnutie cieľa účinnej a celoeurópskej 

interoperability, a zdôrazňuje, že je potrebné vo väčšej miere využívať prepojenia medzi 

kombinovanými druhmi dopravy, najmä medzi cestnou a železničnou nákladnou 

dopravou; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zefektívnili a zjednodušili postupy verejného 

obstarávania, vydali usmernenia pre verejno-súkromné partnerstvá, zabezpečili primeraný 

rámec štátnej pomoci a zjednodušili postupy udeľovania povolení s cieľom uľahčiť 

realizáciu projektov v oblasti dopravy, a to najmä cezhraničných projektov; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť rozvoj dopravných koridorov sever – juh, ako je napr. 

cesta Via Carpathia, okrem iného s cieľom prepojiť sever s juhom východnej Európy, čím 

by sa zamedzilo ďalšiemu rastu regionálnych rozdielov; víta úsilie Európskej komisie 

v rámci perspektívneho rozrastania schengenského priestoru, zamerané na rozšírenie 

koridorov TEN-T na kandidátske krajiny západného Balkánu, čím sa znížia ich nedostatky 

v infraštruktúre a cezhraničnom styku s členskými štátmi, ako aj iné prekážky; naliehavo 

žiada Komisiu, aby zvážila tento úspešný model aj v súvislosti s krajinami Východného 

partnerstva; zdôrazňuje najmä význam modernizácie a vybavenia železničnej 

infraštruktúry/siete na prekonanie týchto možných prekážok v prospech celej strednej 

a východnej Európy; poznamenáva, že všetko spomínané úsilie môže prispieť 

k hospodárskemu rozvoju zúčastnených krajín vytváraním nových obchodných 

a zamestnaneckých príležitostí v malých a stredných podnikoch a podporovaním 

obchodných výmen, vedy, výskumu a inovatívnych technológií; 

8. vyzýva regióny a členské štáty, aby prijali opatrenia na využívanie ekologickejších 

alternatív dopravy alebo v nich pokračovali; podporuje využívanie EŠIF na projekty 

zamerané na vytváranie dopytu po verejných a trvalejšie udržateľných dopravných 

alternatívach, napríklad zjednodušením cezhraničných cestovných lístkov a investovaním 

do systémov elektrických nabíjacích staníc; 

9. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť investície do zlepšenia kvality železníc, aby sa stali 

atraktívnejšími pre osobnú aj nákladnú dopravu a zvýšilo sa ich využívanie; 

10. berie na vedomie, že stredná a východná Európa má značný rozvojový potenciál, pokiaľ 

ide o vnútrozemské vodné cesty a riečne a morské prístavy; domnieva sa, tento potenciál 

možno využívať len pri náležitom rešpektovaní acquis Únie v oblasti ochrany životného 

prostredia, biodiverzity a vody a že kladenie väčšieho dôrazu na využívanie prístavov 

a železníc by mohlo prispieť k podpore cieľa posilnenia multimodálnej dopravy v tomto 

regióne; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité a potrebné využívať kapacity 

vnútrozemskej vodnej dopravy, ktorú poskytuje koridor Rýn – Mohan – Dunaj, a napojiť 

železničnú sieť na koridor Severné more – Pobaltie, keďže ide o hlavnú trasu prepájajúcu 

východ so západom Európy, ako aj prepojenie vodných koridorov Odry, Labe a Dunaja, 

čím sa môžu podporiť dopravné a komunikačné kapacity celého regiónu na osi sever – 

juh; 

11. poznamenáva, že zlepšovanie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej 

a východnej Európe je prostriedkom na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti, najmä 

želaného ekonomického rozvoja hraničných oblastí; 
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12. dôrazne upozorňuje Komisiu na jej záväzok z bielej knihy z roku 2011 venovanej doprave 

do roku 2020, v ktorej prijala realizačný plán 40 konkrétnych opatrení zameraných 

na rozvoj konkurencieschopného a udržateľného európskeho systému dopravy; pripomína, 

že jedným z jej dlhodobých cieľov je presunúť 30 % objemu cestnej dopravy do 

vzdialeností nad 300 km na železničnú alebo na vodnú dopravu do roku 2030 a viac ako 

50 % do roku 2050, čím by sa výrazne odľahčila aj doprava v strednej a východnej 

Európe; 

13. dôrazne odporúča, aby sa pri regionálnej spolupráci lepšie využívali existujúce politiky 

a nástroje, napríklad Európska územná spolupráca (ETC) a iniciatíva Interreg, a najmä 

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), s cieľom vypracovať a realizovať 

spoločné projekty zamerané na posilnenie cezhraničnej prepravy medzi regiónmi 

a odstrániť prekážky; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporovali takéto riešenia 

na miestnej a regionálnej úrovni, aby urýchlili dostavby prepojení železničných sietí 

v hraničných oblastiach, aby zabezpečili, že využívanie finančných prostriedkov EÚ bude 

v súlade s celkovými cieľmi vrátane zlepšenia železničného sektora, vzájomného 

prepojenia a interoperability, a aby zapojili miestne a iné zainteresované strany ako súčasť 

transparentného procesu; podporuje využívanie existujúcich makroregionálnych stratégií, 

napríklad pre podunajskú oblasť, Pobaltie, jadransko-iónsky a alpský región, s cieľom 

presadzovať nadnárodné projekty infraštruktúry a prípravu nových potenciálnych 

makroregionálnych stratégií v strednej a východnej Európe, ako je stratégia pre karpatský 

región; 

14. pripomína, že európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) by sa mohli takisto použiť 

na zvýšenie administratívnej kapacity sprostredkovateľských orgánov a prijímateľov, 

pretože inak by mohla byť ohrozená podpora EÚ v oblasti investícií do dopravy v tomto 

regióne; konštatuje, že najmä mechanizmus pomoci JASPERS sa zatiaľ osvedčil ako 

nápomocný pri plnení tejto úlohy a mohlo by sa preto tiež zvážiť, aby sa namiesto 

jednoduchého pokračovania v súčasnej podobe zasadil do trvalejšieho, inštitucionálneho 

rámca; poznamenáva, že technická pomoc poskytovaná prostredníctvom Európskeho 

centra investičného poradenstva by mala pomôcť verejným a súkromným predkladateľom 

projektov vytvoriť stabilné súbory prepracovaných a dobre štruktúrovaných projektov 

s cieľom dlhodobo využívať finančné nástroje; pripomína, že európski koordinátori pre 

koridory základnej siete majú síce politický mandát, ale nedostatočné administratívne 

kapacity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali kroky na zefektívnenie verejného 

riadenia týchto zdrojov a zvýšenie jeho účinnosti cieľom odstrániť nepotrebnú byrokraciu; 

15. vyzýva Komisiu a EIB, aby lepšie spolupracovali a koordinovali svoje úsilie 

o zabezpečenie rozsiahlej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami 

o financovaní dopravnej infraštruktúry, výmene osvedčených postupov, propagácii 

finančných nástrojov a včasnom mapovaní potenciálnych projektov a aby o tom 

poskytovali pravidelné informácie Európskemu parlamentu; zdôrazňuje, že by sa mali 

urýchlene vykonať všetky kroky týkajúce sa projektov zameraných na zlepšovanie 

prepojenia a dostupnosti dopravných infraštruktúr; 

16. zdôrazňuje, že celé úsilie v oblasti dopravy v strednej a východnej Európe by sa malo 

presadzovať spôsobom, ktorý bude zameraný na výkon a výsledky, na hľadanie 

ekonomicky výhodných riešení s prihliadnutím na životné prostredie a na udržiavanie 

existujúcej infraštruktúry, keďže osobitne tento región by mal prínos z riadnej koordinácie 
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spomenutého financovania, v neposlednom rade aj z hľadiska ochrany strategických 

záujmov EÚ; 

17. zdôrazňuje význam rozvoja pravidelnejšieho a lepšie fungujúceho systému leteckej 

dopravy, ktorý by prepájal menšie odľahlé členské štáty a väčšie centrálne mestá; 

poukazuje na to, že súčasné letové systémy nefungujú dobre, keďže spojenia sú zriedkavé 

a časovo náročné. 
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