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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. pripomína, že je potrebné, aby EÚ vypracovala skutočnú spoločnú dopravnú politiku, 
ktorá zabezpečí vhodnú dopravu pre všetky regióny; vyzýva členské štáty, aby zaistili, že 
zmes modelov bude odrážať úsilie o udržateľnejšiu mobilitu;

2. domnieva sa, že ak má existovať ucelená a efektívna európska stratégia v oblasti 
dopravných technológií, musí byť v súlade so stratégiou EÚ 2020 (COM(2010)2020) a 
cieľmi týkajúcimi sa znižovania emisií z roku 1990 a zároveň musí plne zodpovedať bielej 
knihe o doprave z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru 
– vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje 
(COM(2011)0144), pokiaľ ide o územnú súdržnosť a vyvážený rozvoj; mala by umožniť 
zníženie spotreby energie, hluku z dopravy, potrieb týkajúcich sa dopravy, látok 
znečisťujúcich ovzdušie a emisií skleníkových plynov s cieľmi na roky 2020, 2030 a 
2050;

3. zdôrazňuje, že táto stratégia by mala byť založená na integračnom modeli, v ktorom sa 
najväčší význam pripisuje medziregionálnym spojeniam a chýbajúcim cezhraničným 
prepojeniam a inovatívne riešenia pre multimodálnu dopravu môžu znížiť regionálne 
rozdiely a zvýšiť územnú súdržnosť;

4. domnieva sa, že túto stratégiu by mali využívať všetky európske regióny a ich príslušné
rezervné zdroje pracovníkov, a podčiarkuje, že je potrebné zohľadniť regionálne špecifiká 
a potenciál, a to najmä pri vývoji ekologickejších druhov dopravy; 

5. tvrdí, že investície v rámci štrukturálnych a investičných fondov EÚ by mohli výrazne 
pomôcť pri rozvoji inteligentnej špecializácie uplatňovanej v oblasti udržateľnej mobility;

6. v tejto súvislosti pripomína, že stratégiu pre inovatívne technológie treba sformulovať s 
prihliadnutím na charakteristiky území, pretože v tomto kontexte nemožno využiť
univerzálny prístup; nazdáva sa napríklad, že ostrovné, horské a riedko osídlené regióny 
majú osobitné druhy potenciálu, ktoré vyžadujú vhodné a inovatívne riešenia v oblasti 
mobility;

7. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej podnecovať zjednodušovanie administratívnych postupov 
financovania výskumu a vývoja na európskej, národnej, regionálnej, miestnej a 
cezhraničnej úrovni s cieľom vytvoriť jasný a transparentný právny rámec;

8. nabáda Komisiu, aby v záujme integrovanej územnej súdržnosti nesústreďovala služby 
verejnej dopravy výhradne v mestských oblastiach, ale zabezpečila mobilitu vo všetkých 
regiónoch, a to najmä v tých najznevýhodnenejších; 

9. víta návrh Komisie týkajúci sa zriadenia monitorovacieho a informačného systému 
pre výskum a inovácie v oblasti dopravy (TRIMIS); podčiarkuje význam pravidelného, 
bezplatného, ľahko dostupného a spoľahlivého poskytovania informácií regionálnym 
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politikom; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dodnes je veľmi zložité získať 
informácie o financovaní dopravných projektov zo strany EÚ.


