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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor začlenil do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie ako prvý krok pri určovaní strategických usmernení pre kohéznu 
politiku na podporu rastu a zamestnanosti;

2. v tejto súvislosti poznamenáva, že vyrovnanú konkurencieschopnosť a polycentrický 
rozvoj priestoru Spoločenstva, ktoré majú viesť k väčšej územnej súdržnosti a odrážajú sa 
v troch prioritách určených Komisiou, medzi ktoré patrí zlepšenie trvalej hospodárskej 
príťažlivosti členských štátov, regiónov a miest, podpora inovácií, podnikania a znalostnej 
ekonomiky, ako aj vytváranie nových a lepších pracovných príležitostí, nemožno 
dosiahnuť bez životaschopných, integrovaných a účinných dopravných systémov, ktorých 
vytváranie si vyžaduje vyššiu finančnú podporu zo strany Spoločenstva a podporu 
prostredníctvom primeranej úrovne investícií a ktoré sa vytvoria v rámci lisabonskej 
stratégie;

3. súhlasí preto s tým, že  prednosť musí dostať 30 projektov európskeho záujmu, ktoré sú 
umiestnené v členských štátoch a regiónoch a ktoré spadajú pod kritériá konvergencie, a 
stavia sa proti každému pokusu zameranému na zníženie počtu prioritných projektov; 
ľutuje však skutočnosť, že výška investícií EÚ do dopravnej siete, ktorú navrhla Európska 
rada na roky 2007 - 2013, je úplne neprimeraná tomu, aby sa dosiahlo zlepšenie 
infraštruktúr a zodpovedajúca konvergencia, a z tohto dôvodu sa domnieva, že musia byť 
zvýšené; okrem toho trvá na tom, že príjazdové cesty vedúce k projektom TEN musia 
získať podporu v rámci všetkých finančných nástrojov kohéznej politiky, ak majú byť 
projekty TEN úspešné; 

4. uvedomuje si význam cezhraničných projektov a nadnárodnej spolupráce pre zvýšenie
nadnárodnej integrácie, interoperability a súdržnosti, ktorým je potrebné poskytnúť 
finančnú podporu stimulujúcu k tomu, aby sa zabránilo zakončovaniu železničných tratí
alebo ciest na hraniciach jednotlivých štátov, a význam cezhraničných projektov, ktoré 
prispievajú k odstraňovaniu prekážok tvorených prirodzenými hranicami (Alpy a 
Pyreneje), podporujú presun od cestnej dopravy k železničnej doprave a poskytujú
riešenia problémov preťaženosti ciest a bezpečnosti, predovšetkým pokiaľ ide o prepravu 
tovaru;

5. vyzýva EÚ a orgány členských štátov, aby neprehliadali potenciálny významný príspevok 
vnútrozemských vodných ciest;

6. súhlasí s Komisiou, že pri výbere projektov by sa malo uplatniť kritérium návratnosti 
investícií, pričom by sa mala v plnej miere zohľadniť úroveň miestnej a regionálnej 
hospodárskej činnosti a existujúca štrukturálna vybavenosť; v tomto ohľade si uvedomuje, 
že verejno-súkromné investičné partnerstvá sú možné len v prípade, keď už úroveň 
hospodárskej činnosti zaručuje návratnosť investícií a keď tieto verejno-súkromné 
partnerstvá sú vytvorené transparentným spôsobom a zodpovedajú zásade hospodárskej 
rentability v súlade s lisabonskou a göteborskou stratégiou;

7. zdôrazňuje význam podpory zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre dopravu v 
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mestách a prímestských oblastiach vrátane nových systémov verejnej dopravy a ďalších 
investícií do existujúcich systémov, akými sú električková doprava, prímestská železničná 
doprava, integrované systémy a vozový park, čo výraznou mierou prispieva k riešeniu 
sociálnych problémov a problémov v oblasti životného prostredia v mestských oblastiach 
a zároveň podporuje hospodársku činnosť trvalo udržateľným spôsobom; domnieva sa, že 
na dosiahnutie tohto strategického cieľa je potrebné v nariadeniach o fonde vymedziť 
pojem „mestské oblasti“;

8. berie na vedomie význam trvalo udržateľného cestovného ruchu pre veľký počet regiónov 
vrátane vidieckych regiónov a upozorňuje na potrebu integrovaného a náležite 
financovaného prístupu k otázkam miestnej verejnej dopravy vo vidieckych regiónoch, 
izolovaných regiónoch, okrajových regiónoch a najodľahlejších regiónoch, najmä s 
cieľom umožniť im profitovať z kohéznej politiky; konštatuje tiež, že pre tento úspech je 
dôležitá úloha, ktorú zohrávajú regionálne železničné trate a letiská;

9. zdôrazňuje potrebu posilniť osobitné opatrenia, ktoré už boli prijaté podľa článku 299 
odsek 2 Zmluvy o ES na zníženie škodlivých následkov osobitných obmedzení v 
najodľahlejších oblastiach, najmä v rámci „morských diaľnic“, a iné opatrenia súvisiace s 
dopravou medzi týmito regiónmi a európskym kontinentom s cieľom znížiť dodatočné
náklady spôsobené zemepisnou polohou najodľahlejších regiónov;
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasné východiská kohéznej politiky

Rozhodnutie, ktoré prijala Európska rada 15. decembra 2005, ak nedôjde k jeho zmene a 
doplneniu, znamená, že výška finančných prostriedkov určených pre transeurópske dopravné 
siete (TEN - T) sa zníži na približne 6 miliárd eur na obdobie rokov 2007 - 2013 namiesto 20 
miliárd eur, ktoré požadovala Komisia. Toto je rozhodujúce pre posúdenie kohéznej politiky, 
pretože, ak dôjde k tomuto zníženiu, naďalej sa bude zvyšovať existujúce zaostávanie 
projektov, keďže verejno-súkromné partnerstvá (VSP) nie sú schopné vyrovnať sa s každým 
krátením finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o súdržnosť, kúpna sila nových členských 
štátov je pomerne malá, čo len sťažuje a komplikuje verejno-súkromné partnerstvá a iné 
opatrenia.

Nové finančné možnosti EIB a EIF, ako aj prípadné záručné opatrenia by boli vítané za 
predpokladu, že by podmienky pre investovanie boli skutočne atraktívne tak v rozvinutejších 
štátoch, ako aj v kohéznych krajinách.

Porovnanie medzi EÚ - 15 a EÚ - 10

Je poľutovaniahodné, že existuje nerovnováha medzi starými a novými členskými štátmi pri 
využívaní TEN-T. Nové členské štáty si do minulého leta nevyžiadali žiadne finančné 
prostriedky určené na TEN-T s výnimkou nákladov na prípravu. Vo všeobecnosti je v nových 
členských štátoch veľmi málo projektov TEN - T, pričom existujúce projekty sú prevažne 
financované z Kohézneho fondu.

Dokonca ani ustanovenia novo navrhovaného nariadenia o výške finančnej podpory pre 
jednotlivé projekty nebudú stačiť na zastavenie zaostávania projektov v nových členských 
štátoch. Je preto potrebné naďalej zdôrazňovať význam prístupových ciest v nových 
členských štátoch na dosiahnutie kohéznych cieľov. Okrem toho existuje potreba preskúmať 
miesta spojenia medzi rôznymi TEN (TEN - T, energetika a telekomunikácie), aby sa dali 
určiť miesta možného spolupôsobenia, napríklad prostredníctvom prepojenia vnútrozemskej 
vodnej dopravy, námorných prístavov a sietí zásobovania energiou.

Verejnoprospešné služby a podmienky financovania

Je potrebné zachovať a rozvíjať verejnoprospešné služby, pričom by sa mal opätovne 
preskúmať ich prínos v rôznych oblastiach kohéznej politiky obdobne, ako to robí Výbor pre
dopravu a cestovný ruch v rámci správy nášho kolegu Erika Meijera.

Konštatovanie uvedené v správe nášho kolegu Markusa Ferbera v súvislosti s poštovými 
službami sa vzťahuje aj na verejnú dopravu a naďalej platí, že „vyskúšaný a osvedčený 
nástroj financovania verejnoprospešných služieb v členských štátov predstavoval v minulosti
vyhradenú oblasť a existuje zatiaľ málo poznatkov o iných modeloch financovania“. Komisia 
by preto mala takéto modely podrobne preskúmať.

Skutočná rovnováha medzi spôsobmi dopravy

Dopravu v mestách a prímestských oblastiach, ako aj v okrajových oblastiach s malými 
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dedinami je potrebné posilniť vzhľadom na obzvlášť dôležitú úlohu, ktorú zohráva pri 
podpore územnej a sociálnej súdržnosti, čím sa zároveň prispeje k rozvoju a využitiu 
infraštruktúry, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu.

Okrem toho by mala Komisia v rámci uskutočňovania kohéznej politiky venovať väčšiu 
pozornosť základnej infraštruktúre dopravy, najmä pokiaľ ide o vnútrozemské vodné cesty a 
železničnú dopravu. V súvislosti so železničnou dopravou je potrebné klásť osobitný dôraz na 
koľaje a vozový park. Náklady na vozový park by sa v nových členských štátoch nemali 
považovať za prevádzkové náklady.

Priority

Všeobecným pravidlom musí byť podpora konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvoja 
dopravných sietí, čo si ale vyžaduje primerané zohľadnenie rozdielov medzi starými a novými 
členskými štátmi. Bolo by chybou považovať železničnú dopravu za absolútnu a najvyššiu 
prioritu, keďže relatívne zaostávanie v rozvoji cestnej dopravy je v nových členských štátoch 
oveľa výraznejšie ako v oblasti železničnej dopravy.

Za najvyššiu prioritu by sa mali považovať cezhraničné projekty s osobitným zreteľom na 
rozšírenie a nové politiky susedských vzťahov EÚ. Cezhraničné projekty zohrávajú 
nedoceniteľnú úlohu pri dokončení rozvoja dopravnej siete.

Podiel EÚ na financovaní projektov v oblasti TEN-T vo výške 50 % je príliš nízky. V prípade 
cezhraničných projektov by mal tento podiel dosahovať 70 - 80 % Malo by sa zohľadniť, že 
všetky nové členské štáty sú tranzitnými krajinami.

Pri rozvoji dopravy, ktorá súvisí s kohéziou, musí existovať spolupôsobenie medzi rôznymi 
politikami Spoločenstva, akými sú politika rozvoja vidieka, spoločná poľnohospodárska 
politika a zdaňovanie. V tomto ohľade je potrebné poskytnúť osobitné daňové úľavy v 
súvislosti s využívaním bionafty, najmä vzhľadom na plynovú krízu na Ukrajine. Rozvoj 
infraštruktúry by mal rovnako podporovať alternatívne spôsoby a metódy zásobovania 
energiou (napr. skvapalnený zemný plyn - LNG).

Z regionálneho hľadiska je potrebné v nových členských štátoch podporovať regionálne 
letiská, pretože tieto letiská majú kľúčový význam, keďže úroveň rozvoja infraštruktúry v 
oblasti cestnej a železničnej dopravy je v mnohých regiónoch v týchto krajinách nedostatočná. 
Regionálne letiská môžu byť hnacou silou rozvoja celej regionálnej dopravnej siete. V tomto 
ohľade je potrebné zdôrazniť  kladný vplyv na miestny, regionálny, vnútroštátny a 
cezhraničný cestovný ruch.
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