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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že koncept služeb infrastruktury, který zavádí zelená kniha o TEN-T, má 
strategický význam pro zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v EU v souladu 
s lisabonskou agendou a evropskou strategií zaměstnanosti; vyzývá Komisi, aby se 
zaměřila na prosazování vysoce kvalitních služeb a účinnějšího využití stávající 
infrastruktury;

2. zdůrazňuje, že strukturální fondy, zejména Fond soudržnosti, mohou přispět k 
účinnějšímu plnění cílů TEN-T, budou-li priority cílenější a poskytování finanční podpory 
se v projektech zaměří na problémové oblasti, přeshraniční spolupráci a na nové otázky, 
jež mají dopad v oblasti dopravy, zejména změnu klimatu a energetické dodávky;

3. je toho názoru, že členské státy by měly přistoupit k dlouhodobému plánování sítí a 
rozvoje infrastruktury a zajistit rychlejší a spolehlivější realizaci projektů, které umožní 
lepší zapojení soukromého sektoru;

4. upozorňuje, že zjednodušení postupů a zavedení finančních záruk pro snížení 
podnikatelského rizika, zejména u MSP, jsou nezbytnými předpoklady pro získání 
soukromého kapitálu a vytvoření pevného partnerství mezi soukromým a veřejným 
sektorem, který je pro realizaci projektů zásadní;

5. připomíná členským státům, že územní soudržnost EU bezpodmínečně závisí na 
schopnosti zajistit kvalitní propojení regionů; naléhavě žádá členské státy, aby urychlily 
realizaci částí projektů, které se týkají přeshraniční spolupráce, a poskytly na tuto oblast 
nezbytné finanční prostředky z vnitrostátních zdrojů; 

6. zdůrazňuje, že okrajové regiony jsou výrazně znevýhodněny jejich omezeným přístupem 
ke koridorům TEN-T; doporučuje, aby členské státy zlepšily místní propojení, a 
minimalizovaly tak náklady spojené s periferní polohou;

7. je toho názoru, že pro zajištění rychlé realizace projektů TEN-T a jejich dlouhodobého 
trvání je zcela zásadní přijmout v rámci rozhodovacího procesu skutečný přístup zdola 
nahoru, kdy jsou v plné míře zapojeny regionální a místní orgány, zástupci občanské 
společnosti a místní obyvatelé,

8. domnívá se, že informace, které mají občané o využívání finančních prostředků v 
projektech TEN-T a jejich přínosech jsou často dosti neprůhledné;  vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby zahájily opatření na zvýšení transparentnosti, pokud jde o přidělování 
těchto finančních prostředků a dosažené výsledky.
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