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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 ekonomík 
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 kohéznych 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 všeobecnú časť); druhá polovica sa má použiť na 
financovanie vnútroštátnych, regionálnych a miestnych projektov, ktoré nie sú uvedené 
v zozname projektov TEN-T;

3. pripomína nevyváženosť 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), čo neprispieva ani 
k posilneniu cieľov prechodu na iný druh dopravy, pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2, ani 
k zaručeniu spravodlivej a účinnej komodality;

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad celkovou tendenciou odkladať realizáciu cezhraničných 
projektov a železničných projektov, v dôsledku čoho hrozí, že sieť TEN-T bude naďalej 
predstavovať zle prepojený zhluk 27 vnútroštátnych sietí;

5. ľutuje predovšetkým, že ak porovnáme cestnú a železničnú infraštruktúru, najmä v krajinách 
čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, zdá sa, že  nevyváženosť medzi 
cestnou a železničnou dopravou by sa mohla prehĺbiť, ak sa budú investície do železničného 
sektora naďalej odkladať, ako sa zdôrazňuje v správe o vykonávaní politiky súdržnosti za 
rok 2010;

6. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom podrobných informácií o prebiehajúcej realizácii 
investícií v doprave; kladie si otázku, či by presnejšie hodnotenie realizácie neposkytlo 
jasnejšie informácie o prípadoch závažného oneskorenia plánovaných investícií do projektov 
TEN-T, a trvá na potrebe väčšej istoty v súvislosti s harmonogramom, najmä v kontexte 
hospodárskej krízy;

7. 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 
železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy;

8. vyzýva preto na zvýšenie celkového objemu prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre sieť 
TEN-T, a to vyčlenením prostriedkov z Kohézneho fondu na dopravné projekty a v rámci 
tohto financovania poskytnutím sumy pre kľúčovú sieť TEN-T, keďže by to viedlo 
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k efektívnejšiemu a konzistentnejšiemu používaniu kohéznych prostriedkov vzhľadom na 
ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja, ako aj k účinnejšej realizácii 
siete TEN-T; 


