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NÁVRHY

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

1. připomíná, že je pro EU nutné zavést skutečnou společnou dopravní politiku, tak aby byla 
zaručena vhodná doprava pro všechny regiony; vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
příslušné kombinace modelů budou odrážet snahy o lépe udržitelnou mobilitu;

2. zastává názor, že má-li existovat ucelená a efektivní evropská strategie pro dopravní 
technologie, pak musí být v souladu se strategií Evropa 2020 (COM(2010)2020) a s cíli 
pro snížení emisí oproti úrovním z roku 1990, přičemž musí plně odpovídat bílé knize 
z roku 2011 nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ 
(COM(2011)0144), tak aby zajistila územní soudržnost a vyvážený rozvoj; měla by 
umožnit snížení spotřeby energie, dopravního hluku, dopravních potřeb, emisí látek 
znečisťujících ovzduší a emisí skleníkových plynů, s cíli pro rok 2020, 2030 a 2050;

3. zdůrazňuje, že tato strategie by měla být založena na integračním modelu, ve kterém je 
kladen hlavní důraz na meziregionální propojení a chybějící přeshraniční spoje a ve 
kterém mohou inovativní řešení pro kombinovanou dopravu snížit regionální rozdíly 
a zvýšit územní soudržnost;

4. je přesvědčen, že tato strategie by měla být přínosná pro všechny evropské regiony 
a jejich příslušné pracovní skupiny, a zdůrazňuje, že je třeba zohlednit regionální 
zvláštnosti a potenciál, zvláště pak v případě vývoje ekologičtějších dopravních 
prostředků; 

5. zastává názor, že investice s využitím strukturálních a investičních fondů EU by mohly 
významně napomoci rozvoji inteligentní specializace v oblasti udržitelné mobility;

6. v této souvislosti připomíná, že se strategie pro inovativní technologie musí vypořádat 
s územními charakteristikami, a nelze tedy v tomto kontextu uplatňovat univerzální 
přístup; například se domnívá, že ostrovní, hornaté a řídce osídlené regiony mají 
specifické druhy potenciálu, a tudíž vyžadují vhodná a inovativní řešení v oblasti 
mobility;

7. zdůrazňuje, že je třeba i nadále povzbuzovat zjednodušování administrativních postupů 
financování výzkumu a inovací na evropské, celostátní, regionální, místní a přeshraniční 
úrovni, tak aby bylo možné vytvořit jasný a transparentní právní rámec;

8. vybízí Komisi, aby v zájmu integrované územní soudržnosti neshromažďovala systémy 
veřejné dopravy výhradně do městských oblastí, ale aby zajistila mobilitu ve všech 
regionech, zvláště pak v těch nejvíce znevýhodněných; 

9. vítá návrh Komise na vytvoření monitorovacího a informačního systému pro výzkum 
a inovace v dopravě (Transport Research and Innovation Monitoring and Information 
System, TRIMIS); zdůrazňuje důležitost pravidelného, bezplatného, snadno přístupného 
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a spolehlivého poskytování informací regionálním politikům; s politováním konstatuje, že 
je i nadále velmi složité získat informace týkající se dotací z EU na dopravní projekty.


