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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита, че концепцията за инфраструктурни услуги, въведена от зелената книга за 
трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), е от стратегическо значение за 
увеличаване на конкурентоспособността и заетостта в ЕС, в съответствие с 
Лисабонската програма и Европейската стратегия за заетост; призовава Комисията 
да съсредоточи вниманието си върху насърчаването на висококачествени услуги и 
по-ефикасно използване на съществуващата инфраструктура;

2. подчертава, че структурните фондове, по-конкретно Кохезионния фонд, биха могли 
да допринесат за постигането на целите на TEN-T по по-ефикасен начин, ако 
приоритетите и финансирането са съсредоточени върху участъците с недостатъчен 
капацитет и трансграничните участъци на проектите, както и новите 
предизвикателства, които оказват влияние върху транспорта, а именно изменението 
на климата и сигурността на енергийните доставки;

3. счита, че държавите-членки следва да поемат ангажимент във връзка с 
дългосрочното планиране на мрежите и на развитието на инфраструктурата, и 
осигуряването на по-бързо и гарантирано предаване на проектите, което позволява 
по-голямо участие на частния сектор;

4. посочва, че опростяването на процедурите и въвеждането на финансови гаранции за 
намаляване на предприемаческия риск, по-специално за МСП, са изключително 
важни за привличането на частен капитал и установяването на публично-частни 
партньорства, които са от съществено значение за изпълнението на проектите;

5. припомня на държавите-членки, че териториалното сближаване в ЕС до голяма 
степен зависи от способността да се осигури добро равнище на взаимна свързаност 
между регионите; настоятелно ги призовава за по-бърз напредък по отношение на 
трансграничните участъци на съществуващите проекти и осигуряване на 
необходимото национално финансиране; 

6. подчертава, че периферните региони понасят тежки последици във връзка с 
ограничения си достъп до коридорите на TEN-T; препоръчва на държавите-членки 
да подобрят взаимната свързаност, за да намалят до минимум разходите, които 
произтичат за даден регион от периферното му положение;

7. счита, че възходящият подход, който изцяло включва регионалните и местните 
органи, участниците от гражданското общество и местното население в процеса на 
вземане на решения, е предпоставка, която гарантира бързото изпълнение на 
проектите по програмата TEN-T и тяхната устойчивост в дългосрочен план;

8. счита, че в много случаи информацията относно използването на финансирането за 
TEN-T и ползите от него не са известни на гражданите; следователно призовава 
Комисията и държавите-членки да разработят действия за повишаване на 
прозрачността във връзка с разпределението на средствата и постигнатите 
резултати.
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