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NÁVRHY

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

1. podporuje iniciativu Komise vyjasnit strategii budoucí udržitelné dopravní politiky v EU; 
zdůrazňuje důležitost vztahu mezi politikou soudržnosti a dopravní politikou pro dosažení 
širšího cíle udržitelného regionálního rozvoje;

2. konstatuje, že integrovaný přístup k plánování infrastruktury, financování projektů
a rozvoji může být pro rozvoj udržitelného odvětví dopravy klíčový; zdůrazňuje, že místní
a regionální orgány se často nedokážou vypořádat s problémy v dopravě bez spolupráce,
a vyzývá proto, aby se společně se zúčastněnými stranami na procesu vývoje a provádění 
politiky aktivně podílely;

3. vyzdvihuje úlohu, kterou může politika soudržnosti sehrát v rozvoji dopravní 
infrastruktury tím, že zaručí, že budou upřednostněny sítě a ne jednotlivé samostatné 
projekty; doporučuje, aby dopravní projekty, které jsou spolufinancovány ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, byly zaměřeny na dosažení vyváženého 
rozvoje a větší územní soudržnosti a vyzývá k lepší koordinaci mezi fondy Společenství
a vnitrostátními fondy;

4. vyzdvihuje přidanou hodnotu meziregionální, přeshraniční a nadnárodní spolupráce při 
řešení problémů, jimž odvětví dopravy čelí; vyzývá proto, aby budoucí dopravní politika 
brala zřetel na přeshraniční hlediska;

5. bere na vědomí, že v Evropě existuje progresivní tendence k urbanizaci; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zajistit pro občany v městských oblastech kvalitní a dostupné dopravní služby; 
vyzdvihuje úlohu EU při podpoře spolupráce mezi městskými oblastmi, která by měla 
umožnit sdílení a výměnu nejlepších postupů tak, aby se dopravní systémy staly 
udržitelnější;

6. uvádí, že liberalizace železnice souvisí s úkolem snížit emise skleníkových plynů
v odvětví dopravy jako celku a s podporou regionálního rozvoje; upozorňuje však, že 
liberalizace by neměla přinést nezamýšlený důsledek v podobě snížení 
konkurenceschopnosti železniční dopravy vzhledem k silniční dopravě a že musí být 
věnována výjimečná pozornost tomu, aby okrajové regiony nepřišly o železniční spojení;

7. zdůrazňuje důležitost lodní přepravy na krátké vzdálenosti jako udržitelného druhu 
přepravy, který může rovněž zlepšit propojenost a rozvoj okrajových a nejodlehlejších 
regionů;

8. uznává, že regionální letiště mají pro rozvoj okrajových a nejodlehlejších regionů klíčový 
význam, protože zvyšují jejich propojenost s dopravními uzly; považuje za obzvláště 
prospěšné využít, tam kde je to možné, intermodální řešení; domnívá se, že 
(vysokorychlostní) železniční spojení mezi letišti nabízejí ideální možnost jak udržitelně 
propojit různé druhy dopravy.
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