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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o potřebě podpořit dostupnost regionů prostřednictvím transevropské dopravní sítě 
(TEN-T)1

1. Článek 4 nařízení (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) stanoví, že tato síť by měla mít za cíl zajistit dostupnost všech 
regionů a rovnoměrné pokrytí evropského území. Provádění uvedeného nařízení však od 
roku 2014 tento cíl neplní: z finančních prostředků, které byly v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) přiděleny na dopravu, bylo 90 % vyčleněno pouze na projekty 
podél devíti hlavních koridorů.

2. Nejvzdálenější, okrajové a ostrovní regiony měly z možností nabízených nařízeními 
o TEN-T a CEF jen minimální prospěch. V rámci Junckerova plánu, který upřednostňuje 
rozsáhlé projekty s rychlou návratností investic, navíc nemají tak snadný přístup 
k finančním prostředkům jako ústřední regiony.

3. Vyzýváme tedy Komisi, aby v souladu se zásadou územní soudržnosti věnovala od 
nynějška až do konce programového období 2014–2020 při provádění TEN-T a CEF 
zvláštní pozornost pokrytí celého území Unie. K získání objektivního základu pro 
vypracování nových pokynů je možné předčasně provést podrobné posouzení toho, jaké 
územní dopady měly výzvy k předkládání projektů v rámci CEF-Doprava v letech 2014 
a 2015.

4. 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.


