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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 ekonomik a dosažení soudržnosti, což je plně
v souladu s potřebou účinné mobility, řešením výzev v oblasti změny klimatu a se 
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 k financování dopravy, ale 
jen polovina z toho bude věnována na projekty TEN-T (17 mld. EUR na prioritní síť 
projektu TEN-T a 27,2 mld. EUR na všeobecnou část); druhá polovina by měla být 
investována do celostátních, regionálních a místních projektů, které nejsou zaznamenány
v mapách TEN-T;

3. připomíná 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 nenapomůže ani přecházení na jiné 
druhy dopravy za účelem snížení emisí CO2, ani zajištění spravedlivé a účinné 
komodality;

4. 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 provázaným nakupením 27 vnitrostátních sítí;

5. s hlubokým 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;

6. je znepokojen nedostatkem podrobných informací o probíhajícím provádění investic
v oblasti dopravy; má obavy, že by přesnější vyhodnocení tohoto provádění mohlo ukázat 
vážná zpoždění naplánovaných investic do projektů TEN-T, a – obzvláště v souvislosti
s hospodářskou krizí – klade důraz na dosažení větší jistoty s ohledem na časový plán;

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

8. vyzývá tudíž k navýšení celkových finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci 
programu TEN-T, prostřednictvím vyčlenění prostředků soudržnosti na dopravní projekty
a poskytnutí části těchto prostředků na hlavní síť TEN-T, což by vedlo k účinnějšímu
a koherentnějšímu využívání prostředků soudržnosti v souladu s cíli EU v oblasti změny 
klimatu a udržitelného rozvoje a účinnějšímu budování sítě TEN-T.


