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NÁVRHY

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

1. připomíná, že jedním z cílů programu transevropských dopravních sítí (TEN-T) je 
rozšíření dostupnosti, posílení regionálních a místních ekonomik a dosažení 
soudržnosti, což je plně v souladu s potřebou účinné mobility, řešením výzev v oblasti 
změny klimatu a s všeobecnými cíli vnitřního trhu;

2. připomíná, že přibližně 23,7 % (82 mld. EUR) z prostředků přidělených ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti za období 2007–2013 je určeno 
na financování dopravy, ale jen polovina této částky bude věnována na projekty TEN-
T (17 mld. EUR na prioritní síť projektu TEN-T a 27,2 mld. EUR na všeobecnou 
část), přičemž druhá polovina je určena na celostátní, regionální a místní projekty, 
které nejsou zaznamenány v mapách TEN-T;

3. vzhledem k tomu, že v polovině rozpočtového období 2007–2013 bylo skutečně 
vynaloženo pouze 19 % celkových prostředků, je znepokojen nízkou úrovní 
vyplacených prostředků oproti plánovaným částkám;

4. s politováním konstatuje nevyváženost plánovaných investic do dopravy mezi různými 
způsoby dopravy (41 mld. EUR do silniční infrastruktury oproti 23,6 mld. EUR do 
železniční infrastruktury a 0,6 mld. EUR do vnitrozemské vodní dopravy), což činí 
obtížným vytvoření evropského systému dopravy, který by byl udržitelný 
a intermodální; doufá tudíž, že evropské prostředky vynaložené na projekty v oblasti 
železniční dopravy budou prioritní a že budou navýšeny v oblastech, v nichž je 
silniční infrastruktura dostatečně rozvinuta již v současnosti;

5. s politováním konstatuje, že existuje tendence odkládat zahajování přeshraničních 
projektů a obecně projektů v oblasti železniční infrastruktury, čímž dochází k riziku, 
že síť TEN-T zůstane pouhým špatně propojeným nakupením 27 vnitrostátních sítí, 
a zdůrazňuje, že je důležité propojit prioritní projekty TEN-T a rozvíjet intermodalitu;

6. připomíná, že při budování sítě TEN-T je třeba zohledňovat projekty, které jsou 
v rámci EU přeshraniční; konstatuje, že hraniční přechody jsou pro síť TEN-T výzvou, 
neboť u nich není dostačující pouhá politická shoda, ale je třeba také dosáhnout 
praktického uplatňování, aby mohla síť řádně fungovat i v přeshraničních regionech; 
konstatuje dále, že je třeba věnovat pozornost hraničním přechodům na vnějších 
hranicích EU;

7. s politováním konstatuje, že při srovnání mezi silniční a železniční infrastrukturou, 
obzvláště v zemích, které čerpají prostředky z Fondu soudržnosti, se zdá, že by se 
nevyváženost těchto dvou sektorů mohla dále prohlubovat, pokud budou investice do 
železnic i nadále odkládány, jak zdůrazňuje zpráva o uplatňování politiky soudržnosti 
z roku 2010;

8. zdůrazňuje, že doprava obecně – a obzvláště pak doprava železniční – je důležitá pro 
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zajištění územní, hospodářské a sociální soudržnosti a pro podpoření ekologicky 
účinné dopravy, a vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly rozvoj 
vysokorychlostní železniční infrastruktury, která by propojila hlavní města všech 
členských států;

9. je znepokojen nedostatkem podrobných informací o probíhajícím provádění investic 
v oblasti dopravy a zpožděními, k nimž došlo u většiny probíhajících projektů TEN-T; 
v této souvislosti vyzývá k přesnějšímu vyhodnocení realizace těchto projektů a –
obzvláště vzhledem k současné hospodářské krizi – zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
větší jistoty při dodržování stanoveného časového harmonogramu; připomíná Komisi 
usnesení Parlamentu ze dne 22. dubna o zelené knize o budoucí politice TEN-T, 
v jehož bodu 46 Parlament „žádá Komisi a EIB, aby stejně jako u spolufinancování 
TEN-T předkládala Parlamentu a Radě každoročně přehled konkrétních 
spolufinancovaných projektů také u projektů TEN-T spolufinancovaných z prostředků 
regionálních fondů, Fondu soudržnosti a EIB“;

10. upozorňuje zejména na evropskou přidanou hodnotu sítě TEN-T, která je obzvláště 
zjevná u přeshraničních částí projektů a jejich propojení s vnitrostátními projekty 
v oblasti silniční dopravy, železnic a vnitrozemské vodní dopravy; 

11. zdůrazňuje, že financování ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti poskytované 
na dopravu je rozděleno mezi typy dopravy a sítě způsobem, který nedostatečně 
zohledňuje cíle Evropské unie;

12. vyzývá tudíž k lepšímu zohlednění evropské dopravní politiky – především projektu 
TEN-T – při přidělování prostředků soudržnosti, což by vedlo k účinnějšímu 
využívání těchto prostředků, které by současně lépe odpovídalo cílům EU v oblasti 
změny klimatu a udržitelného rozvoje a vedlo by k účinnějšímu budování sítě TEN-T; 
pokud jde o politiku soudržnosti, vyzývá Komisi, aby do budoucna zvážila možnost 
přijmout kritéria přidělování a podmínečnosti, která by lépe zohledňovala evropský 
zájem s ohledem na dopravní sítě;

13. zdůrazňuje, že by se členské státy měly více než dosud zaměřit na zaručení toho, aby 
byly prostředky Fondu soudržnosti využívány na správné účely, neboť v minulosti 
byla míra chybovosti v některých členských státech EU značně vysoká;

14. zdůrazňuje, že uplatnění informační a komunikační technologie na odvětví silniční 
dopravy a její propojení s dalšími typy dopravy výrazně přispěje ke zlepšení 
energetické účinnosti a k posílení bezpečnosti silniční dopravy, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily řádné financování a koordinované a účinné zavádění 
inteligentních dopravních systémů (ITS) v celé Unii;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby využily příležitosti, kterou skýtá revize víceletého 
finančního rámce 2007–2013 v polovině období, jež členským státům umožňuje 
přehodnotit své operační programy, a zvážily, zda by nebylo vhodné více 
upřednostňovat prioritní transevropské dopravní projekty.
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