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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. podporuje iniciatívu Komisie načrtnúť stratégiu budúcej trvalo udržateľnej dopravnej 
politiky v EÚ; zdôrazňuje význam vzťahov medzi politikou súdržnosti a dopravnou 
politikou pre dosiahnutie širšieho cieľa trvalo udržateľného regionálneho rozvoja;

2. poznamenáva, že integrovaný prístup k plánovaniu infraštruktúry, financovaniu projektov 
a rozvoju môže zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvoji konkurencieschopného a trvalo 
udržateľného odvetvia dopravy; zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány sa bez 
spolupráce často nedokážu vyrovnať s problémami v doprave, a preto ich vyzýva, aby sa 
spolu so zainteresovanými stranami aktívne podieľali na procese tvorby a vykonávania 
politiky;

3. vyzdvihuje úlohu, ktorú môže zohrávať politika súdržnosti v oblasti rozvoja dopravnej 
infraštruktúry tým, že zaručí uprednostňovanie sietí a nie jednotlivých samostatných 
projektov; odporúča, aby sa dopravné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu zameriavali na dosahovanie cieľa vyváženého rozvoja a väčšej 
územnej súdržnosti a vyzýva na lepšiu koordináciu medzi fondmi Spoločenstva 
a národnými fondmi;

4. vyzdvihuje pridanú hodnotu medziregionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce pri 
riešení výziev, ktorým čelí odvetvie dopravy; žiada preto, aby sa v rámci budúcej 
dopravnej politiky brali do úvahy cezhraničné hľadiská;

5. berie na vedomie rastúci trend urbanizácie v Európe; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
kvalitné a dostupné dopravné služby pre občanov v mestských oblastiach; vyzdvihuje 
úlohu EÚ pri podpore spolupráce medzi mestskými oblasťami, ktorá by umožnila 
zdieľanie a výmenu osvedčených postupov, tak aby sa dopravné systémy stali 
udržateľnejšími;

6. konštatuje, že liberalizácia železníc súvisí s úlohou znížiť emisie skleníkových plynov 
v odvetví dopravy ako celku a s podporou regionálneho rozvoja; poznamenáva však, že 
liberalizácia by nemala priniesť nechcený následok v podobe zníženia 
konkurencieschopnosti železničnej dopravy vo vzťahu k cestnej doprave, a že náležitá 
pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby okrajové regióny neprišli 
o železničné spojenie;

7. zdôrazňuje dôležitosť námornej dopravy na krátke vzdialenosti ako udržateľného druhu 
dopravy, ktorý môže tiež zlepšiť prepojenosť a rozvoj okrajových a najodľahlejších 
regiónov;

8. uznáva, že regionálne letiská majú pre rozvoj okrajových a najodľahlejších oblastí 
kľúčový význam, keďže zvyšujú ich prepojenosť s dopravnými uzlami; považuje za 
obzvlášť výhodné využiť prípade možnosti intermodálne riešenia; domnieva sa, že 
(vysokorýchlostné) železničné spojenia medzi letiskami ponúkajú ideálnu príležitosť na 
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udržateľné prepojenie rôznych druhov dopravy.


