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Písemné prohlášení o uskutečnění projektu dopravního spojení v odlehlých oblastech

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve strategii pro region Baltského moře je uvedeno, že členské státy 
Evropské unie v tomto regionu jsou v oblasti energetiky a dopravy nejvíce izolovány 
a jejich dostupnost jak zevnitř, tak zvnějšku je z celé Unie nejhorší,

B. vzhledem k tomu, že nedávná krize v letecké dopravě, kterou způsobila erupce sopky na 
Islandu, z důvodu nedostatečně rozvinuté infrastruktury železniční dopravy zcela 
odřízla obyvatele pobaltských zemí od západní části Evropy a že tato oblast nemá na 
rozdíl od jiných členských států EU možnost zvolit si alternativní osobní a nákladní 
dopravu,

C. vzhledem k tomu, že uskutečnění plánovaného projektu dopravního spojení by 
umožnilo efektivní pohyb osob a zboží mezi nejizolovanějšími regiony a západní 
Evropou a že oblast Pobaltí by se stala lákavější a dostupnější, což by rovněž podpořilo 
rozvoj hospodářství a cestovního ruchu v této oblasti,

D. vzhledem k tomu, že železniční doprava je ekologičtější a čistší druh dopravy než 
doprava silniční a že rozvojem železniční infrastruktury se snižuje množství automobilů 
na silnicích a rovněž klesá nehodovost,

1. je toho názoru, že nastal čas uskutečnit cíle stanovené ve strategii pro region Baltského 
moře, obzvláště rozvojem infrastruktury železniční dopravy v pobaltských zemích, neboť 
dopravní infrastruktura je zde ze všech zemí Unie nejméně rozvinuta;

2. vyzývá Evropskou komisi k využití všech nutných prostředků, aby byla zajištěna 
priorita uvedeného projektu dopravního spojení ve spolupráci s příslušnými orgány 
členských států účastnících se projektu a aby bylo zajištěno, že projekt bude uskutečněn 
včas;

3. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal Evropské 
komisi, Radě a parlamentům a vládám členských států.


