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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že aj zlepšovanie prístupnosti, posilňovanie regionálnych a miestnych 
hospodárstiev a dosahovanie súdržnosti patria medzi ciele programu transeurópskej 
dopravnej siete (TEN-T) a že sú v plnom súlade s potrebou účinnej mobility, riešenia 
problémov v oblasti zmeny klímy a so všeobecnými cieľmi vnútorného trhu;

2. pripomína, že asi 23,7 % (82 miliárd EUR) prostriedkov z Kohézneho fondu a 
štrukturálnych fondov vyčlenených na obdobie 2007 – -2013 je určených pre oblasť 
dopravy, avšak len polovica z tejto sumy bude použitá na projekty TEN-T (17 miliárd 
EUR na prioritnú sieť TEN-T a 27,2 miliardy EUR na komplexnú sieť), zatiaľ čo druhá 
polovica je vyhradená pre investície do vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
projektov, ktoré nie sú uvedené v zozname projektov TEN-T;

3. vyjadruje znepokojenie nad nízkou mierou platieb v porovnaní s plánovanými čiastkami, 
keďže v polovici rozpočtového obdobia 2007 – 2013 bolo v skutočnosti vynaložených 
len 19% plánovaných prostriedkov;

4. vyjadruje poľutovanie nad nevyváženosťou plánovaných investícií v doprave medzi 
jednotlivými druhmi dopravy (41 miliárd EUR na cestnú infraštruktúru oproti 23,6 
miliardy EUR na železničnú dopravu a 0,6 miliardy EUR na vnútrozemskú vodnú 
dopravu), ktorá škodí vytváraniu udržateľnej intermodálnej dopravy v Európe; dúfa preto, 
že sa európske finančné prostriedky vyčlenené na projekty železničnej dopravy označia 
za prioritné a ich objem sa zvýši všade tam, kde je cestná infraštruktúra dostatočne 
rozvinutá;

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad celkovou tendenciou odkladať realizáciu 
cezhraničných projektov a železničných projektov, v dôsledku čoho hrozí, že sieť TEN-T
bude zle prepojeným zhlukom 27 vnútroštátnych sietí, a zdôrazňuje význam vytvorenia 
prepojení medzi prioritnými projektmi TEN-T a intermodalitou;

6. pripomína, že pri budovaní siete TEN-T treba zohľadniť projekty, ktoré presahujú 
vnútorné hranice EÚ; podotýka, že hraničné priechody sú pre sieť TEN-T problematické, 
pretože v tejto oblasti nepostačuje samotný politický konsenzus, ale je rovnako potrebná 
praktická realizácia, aby mohla sieť riadne fungovať aj v cezhraničných regiónoch; 
okrem toho podotýka, že by bolo treba venovať pozornosť aj hraničným priechodom na 
vonkajších hraniciach EÚ;

7. ľutuje predovšetkým, že pri porovnaní cestnej a železničnej infraštruktúry, najmä 
v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, je zjavné, že by sa 
nevyváženosť medzi cestnou a železničnou dopravou mohla ešte viac prehĺbiť, ak sa 
budú investície do železničného sektora aj naďalej odkladať, ako sa zdôrazňuje v správe 
o vykonávaní politiky súdržnosti za rok 2010;

8. zdôrazňuje význam dopravy vo všeobecnosti – a železničnej dopravy obzvlášť – pri 
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zaručovaní územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ako aj pri presadzovaní 
ekologicky efektívnej dopravy, a žiada Komisiu a členské štáty, aby podnecovali rozvoj 
vysokorýchlostnej siete železničnej dopravy, ktorá bude spájať hlavné mestá všetkých 
členských štátov;

9. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom podrobných informácií o prebiehajúcej 
realizácii investícií v doprave a nad oneskoreniami, ku ktorým došlo pri väčšine 
prebiehajúcich projektov TEN-T; v tejto súvislosti požaduje presnejšie hodnotenie 
realizácie týchto projektov a trvá na potrebe prísnejšieho dodržiavania harmonogramov, 
najmä na pozadí prebiehajúcej hospodárskej krízy; pripomína Komisii uznesenie 
Parlamentu z 22. apríla 2009 o zelenej knihe o TEN-T, v ktorom v odseku 46 Parlament 
„žiada Komisiu a EIB, aby aj pri regionálnom a kohéznom spolufinancovaní a 
spolufinancovaní z EIB projektov TEN-T, rovnako ako v prípade spolufinancovania 
TEN-T, každoročne predkladali Európskemu parlamentu a Rade zoznam konkrétnych 
spolufinancovaných projektov“;

10. osobitne upozorňuje na európsku pridanú hodnotu siete TEN-T, ktorá je zjavná najmä v 
prípade cezhraničných projektov a ich prepojenia s vnútroštátnymi projektmi v oblasti 
cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy;

11. zdôrazňuje, že prostriedky z Kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov vyčlenené na 
dopravu sa rozdeľujú medzi druhy a siete dopravy bez toho, aby sa v dostatočnej miere 
zohľadnili ciele Európskej únie;

12. žiada preto, aby sa pri vyčleňovaní finančných prostriedkov z Kohézneho fondu bral 
väčší ohľad na európsku dopravnú politiku, a predovšetkým politiku TEN-T, v dôsledku 
čoho by sa tieto prostriedky použili efektívnejším spôsobom a v lepšom súlade s cieľmi 
EÚ v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja a rovnako by sa zefektívnila aj 
realizácia siete TEN-T; vyzýva Komisiu, aby v rámci politiky súdržnosti zvážila v 
budúcnosti možnosť zavedenia kritérií rozdeľovania a podmienenosti, ktoré by lepšie 
zohľadňovali európske záujmy v oblasti dopravných sietí;

13. zdôrazňuje, že členské štáty sa musia viac než v minulosti sústrediť na správne 
využívanie kohéznych prostriedkov EÚ, pretože priestor na chyby je v niektorých 
členských štátoch EÚ pozoruhodne vysoký;

14. zdôrazňuje, že využívanie informačných a komunikačných technológií v odvetví cestnej 
dopravy a pri jej prepojeniach s ostatnými druhmi dopravy významne prispeje 
k zlepšeniu energetickej účinnosti a bezpečnosti cestnej dopravy, a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa systémy inteligentnej dopravy v celej EÚ zaviedli 
koordinovaným a efektívnym spôsobom a aby sa na tieto systémy vyčlenili primerané 
finančné prostriedky;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili príležitosť preskúmania viacročného 
finančného výhľadu na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia, ktoré umožňuje členským 
štátom prehodnotiť svoje operačné programy, na to, aby zvážili uprednostnenie 
prioritných transeurópskych projektov v oblasti dopravy;
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