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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je si vedomý toho, že pristúpením dvoch štátov hraničiacich s Čiernym morom, Bulharska 
a Rumunska, musí Európska únia čeliť novým úlohám v oblasti regionálnej a 
cezhraničnej spolupráce s čiernomorskou oblasťou; zdôrazňuje, že zlepšovanie dopravnej 
infraštruktúry a rozvoj cestovného ruchu v spomínanej oblasti by mali podporiť 
medzinárodný obchod, hospodársky a sociálny rozvoj, pričom dajú nový impulz na 
politický dialóg, stabilitu a riešenie starých konfliktov, čo poskytne nové príležitosti na 
prilákanie investorov;

2. nalieha na to, aby sa plne využili možnosti, ktoré poskytuje prístup EÚ k Čiernemu moru, 
na zabezpečenie intermodálnej dopravy bude veľmi dôležitý rozvoj prístavných 
infraštruktúr v čiernomorských prístavoch EÚ (Burgas, Konstanca, Mangalia, Varna) a 
prístavoch v ústí Dunaja;

3. odporúča, aby vzhľadom na osobitý charakter delty Dunaja, ktorá je domovom vyše 1200 
druhov rastlín a stromov, 300 druhov vtákov a 100 druhov rýb, rozvoj cestovného ruchu a 
dopravných infraštruktúr v chránenej oblasti delty Dunaja rešpektoval a chránil jej 
biodiverzitu;

4. pripomína, že čiernomorský región, ktorý je v blízkosti Kaspického mora, 
je z geopolitického hľadiska veľmi významný pre dopravu a prepravu zásob uhľovodíkov 
z kaspickej oblasti Iránu a Azerbajdžanu a fyzicky spája Európu so strednou Áziou 
prostredníctvom tzv. veľkej hodvábnej cesty; 

5. verí, že diverzifikácia druhov dopravy, geografických zdrojov a tranzitných ciest 
energetických zdrojov prostredníctvom námornej dopravy, potrubí a morských prístavov 
by pomohla znížiť závislosť Európy od súčasných dodávateľov a dosiahnuť väčšiu 
bezpečnosť energetických tokov, čo naopak prispeje k udržovaniu mieru, stability 
a prosperity v čiernomorskej oblasti;

6. víta správu skupiny na najvyššej úrovni pre rozšírenie veľkých transeurópskych 
dopravných osí do susedných krajín a oblastí a tiež myšlienku rozšírenia využívania 
satelitného navigačného systému EÚ Galileo s prihliadnutím na predpokladané dôsledky 
rozšírenia EÚ v budúcnosti;

7. domnieva sa, že doprava zohráva dôležitú úlohu pri nadväzovaní spolupráce 
a v regionálnom rozvoji a vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnejšiu stratégiu 
v súlade s európskou politikou susedských vzťahov (ENP) a príslušnými akčnými plánmi 
so zreteľom na závery správy skupiny na najvyššej úrovni;

8. požaduje postupnú integráciu dopravných sietí a trhov v čiernomorskej oblasti 
a vytváranie synergií medzi transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T), paneurópskymi 
koridormi/oblasťami, novými nadnárodnými osami, ktoré navrhla Komisia, a dopravným 
koridorom Európa – Kaukaz – Ázia (TRACECA); víta rozhodnutie Komisie preskúmať v 
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roku 2008 zoznam prioritných projektov v oblasti transeurópskej dopravy a zdôrazňuje 
význam rozšírenia transeurópskych dopravných sietí do krajín, ktoré hraničia s EÚ v 
čiernomorskej oblasti;  

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, ktorých sa to priamo týka, aby urýchlili realizáciu 
prioritných osí 7, 18, 21 a 22 projektov transeurópskej dopravnej siete vymenovaných v 
rozhodnutí č. 884/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete1 s cieľom zabezpečiť prístup k Čiernemu moru 
prostredníctvom ciest, železnice, vnútrozemských vodných ciest a námorných ciest; ďalej 
sa domnieva, že plný rozvoj hospodárstva a cestovného ruchu v členských štátoch 
čiernomorskej oblasti bude vyžadovať diaľničné a vysokorýchlostné železničné spojenia 
medzi centrálnymi a západnými časťami EÚ a čiernomorským pobrežím; 

10. zdôrazňuje dôležitosť memoranda o porozumení o štátnej kontrole v prístavoch v 
čiernomorskej oblasti a upozorňuje na to, že niektoré krajiny, ktoré toto memorandum 
podpísali, sú ešte stále na čiernej listine alebo „sivej listine“ Parížskeho memoranda o 
porozumení týkajúceho sa štátnej kontroly v prístavoch a trvá na tom, že spolupráca v 
čiernomorskej oblasti s cieľom účinne potláčať znečisťovanie námorného prostredia a 
pobrežných oblastí, ktorá vychádza z bezpečnostných noriem pre námornú dopravu v 
oblasti, je dôležitá ; 

11. víta skutočnosť, že EÚ získala štatút pozorovateľa v BSEC (Čiernomorskej hospodárskej 
spolupráci) a vyzýva Komisiu, aby vyvinula komplexný akčný plán s cieľom posilniť 
spoluprácu a poskytnúť účinnú podporu iniciatívam BSEC v oblasti dopravy;

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila dialóg so 16 partnerskými krajinami iniciatívy z Baku so 
zreteľom na potrebu cieleného financovania cezhraničných podnikov a na otázky 
týkajúce sa námornej  a leteckej dopravy (čierna listina) a prepravy nebezpečných 
materiálov a aby zabezpečila, aby sa pri tomto podnikaní dodržiavali súčasné normy EÚ 
a medzinárodné normy;

13. žiada, aby sa v akčných plánoch ESP podporovala postupná implementácia právneho 
rámca EÚ a noriem týkajúcich sa železničnej a cestnej infraštruktúry vrátane otázok 
interoperability, bezpečnosti pasažierov a zabezpečenia nákladu; 

14. navrhuje, aby sa zo strategického hľadiska zásady spoločného európskeho leteckého 
priestoru rozšírili na všetky krajiny čiernomorskej oblasti, ktoré by mali uplatňovať 
acquis Spoločenstva vrátane nariadení o jednotnom európskom vzdušnom priestore s 
cieľom dosiahnuť efektívnosť dopravy a vytvoriť ekonomicky ziskový letecký priestor;

15. odsudzuje nedostatočnú koordináciu investícií do projektov v dopravnom odvetví 
a vyzýva Komisiu, aby určila priority pre cezhraničné úseky a zaviedla výkonné a účinné 
koordinačné mechanizmy na ich implementáciu. 

16. zastáva názor, že realizácia projektov v tejto oblasti, napríklad projektov v rámci 
TRACECA, iniciatívy transeurópskej dopravnej spolupráce z Baku, námorných diaľnic v 

1  Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 201, 7.6.2004.
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oblasti BSEC a cestného okruhu okolo Čierneho mora, vyžaduje spoluprácu všetkých 
krajín v oblasti, ktorá zabezpečí synergie a spolu s tým pridanú hodnotu a prostredie 
nutné na realizáciu.
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