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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. poznamenáva, že v dopravnej infraštruktúre a geografickej prístupnosti  medzi 
východnými a západnými časťami EÚ, ako aj medzi centrálnymi a okrajovými regiónmi, 
existujú veľké rozdiely, ktoré treba riešiť; domnieva sa, že dopravný systém EÚ by mal 
podporovať vyvážený regionálny rozvoj a územnú súdržnosť, čo bude viesť k vytvoreniu 
jednotného dopravného priestoru;

2. poukazuje na úlohu politiky súdržnosti v rozvoji dopravnej infraštruktúry; upozorňuje na 
nedostatok finančných prostriedkov v niekoľkých členských štátoch; domnieva sa, že pre 
oblasť dopravy sú potrebné nové finančné nástroje; vyzýva členské štáty, aby vo svojom 
rozpočtovom plánovaní zabezpečili dostatok vnútroštátnych finančných prostriedkov, ako 
aj dostatočné kapacity v oblasti plánovania a implementácie projektov; 

3. poukazuje na to, že na mestské dopravné služby sa vzťahuje zásada subsidiarity; 
zdôrazňuje však, že európska spolupráca, koordinácia a financovanie by miestnym 
orgánom umožnili riešiť výzvy, pred ktorými stoja; zdôrazňuje význam medziregionálnej 
a cezhraničnej spolupráce s ohľadom na rozvoj dopravných sietí;

4. konštatuje, že mestá najviac trpia zápchami, znečisteným ovzduším a hlukom; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že mestá môžu najviac prispieť k boju so zmenou klímy 
prostredníctvom inteligentných miestnych verejných dopravných systémov a udržateľného 
plánovania mestských štvrtí vrátane výstavby cyklistických trás; vyzýva na zlepšenie 
dopravných spojení medzi mestami a vidiekom;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do vykonávania bielej knihy zapojili miestne a 
regionálne orgány;


