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Písemné prohlášení v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu o opětovném 
zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín1

1. Jedním z cílů programu TEN-T je odstranit místa se sníženou průchodností a vytvořit 
chybějící propojení v rámci koridorů evropské hlavní sítě.

2. Na úseku mezi Lyonem a Turínem už existuje trať, která byla nedávno modernizována a 
v případě potřeby by stačila na jakékoli zvýšení dopravy. (Nová železnice by se měla 
postavit pouze v případě, že by tato trať dosáhla hranice maximálního využití.) Za 
posledních dvacet let však byla skutečná míra dopravy desetkrát nižší, než je současná 
kapacita, a je nepravděpodobné, že se bude zvyšovat.

3. Stavební práce a jejich dopad na životní prostředí vyvolaly opakované námitky ze strany 
lidí, kteří žijí v blízkosti lokality projektu. 

4. V průběhu mnoha let je projekt oproti plánu neustále ve skluzu a jeho odhadované 
náklady výrazně stouply; kromě toho existují určité důkazy o infiltraci organizované 
trestné činnosti do provádění projektových prací.

5. Komise se proto vyzývá, aby přezkoumala způsob posuzování a opětovně zvážila, zda se 
má tato rychlostní železniční trať postavit, přičemž je třeba mít na paměti, že cílem by 
mělo být co nejlepší využití stávající infrastruktury a úspora finančních prostředků EU 
a členských států, které by se měly místo toho investovat do projektů, jež přinesou 
skutečnou přidanou hodnotu.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


