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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a TEN-T-ről szóló zöld könyvben bevezetett, az infrastruktúrához 
kapcsolódó szolgáltatás fogalma stratégiai jelentőségű a versenyképesség és a 
foglalkoztatás lisszaboni menetrenddel és az európai foglalkoztatási stratégiával 
összhangban történő fokozásához az EU-ban; felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a jó minőségű szolgáltatások előmozdítására és a meglévő infrastruktúra 
hatékonyabb felhasználására;

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok – különösen a Kohéziós Alap – hatékonyabban 
tudnak hozzájárulni a TEN-T célkitűzéseihez, ha a prioritások jobban összpontosulnak, a 
finanszírozás pedig a szűk keresztmetszetekre és a projektek határokon átnyúló 
szakaszaira, valamint a közlekedést érintő új kihívásokra – nevezetesen az 
éghajlatváltozásra és az energiaellátásra – összpontosít;

3. véleménye szerint a tagállamoknak el kell magukat kötelezniük a hosszú távú 
hálózattervezési és infrastrukturális fejlesztési programok mellett, biztosítva a projektek 
gyorsabb és biztosabb elvégzését, ami lehetővé teszi a magánszektor megfelelőbb 
részvételét;

4. hangsúlyozza, hogy az eljárások egyszerűsítése és a pénzügyi garanciáknak – különösen a 
KKV-k tekintetében – a vállalkozói kockázat csökkentése céljából történő bevezetése 
létfontosságú a magántőke bevonzásához, valamint az eredményes állami–magán 
partnerségek létrehozásához, amelyek elengedhetetlenek a projektek végrehajtásához;

5. emlékezteti a tagállamokat, hogy az EU területi kohéziója komolyan függ a régiók közötti 
jó összekapcsolódás biztosítására irányuló képességtől; arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
gyorsítsák fel a meglévő projektek határokon átnyúló szakaszaival kapcsolatos 
előrehaladást és biztosítsák a szükséges nemzeti finanszírozást; 

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T folyosókhoz 
való korlátozott hozzáférésük miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák helyi 
összekapcsolódásaikat a peremhelyzettel összefüggő költségek minimálisra csökkentése 
érdekében;

7. véleménye szerint egy, a regionális és helyi hatóságoknak, a civil társadalmi 
érdekelteknek és a helyi lakosságnak a döntéshozatali folyamatba való teljes körű 
bevonásával zajló, tényleges, alulról felfelé irányuló megközelítés előfeltétele a TEN-T 
projektek gyors végrehajtása, valamint hosszú távú tartósságuk biztosításának;

8. úgy véli, hogy a TEN-T finanszírozás felhasználására, valamint az abból származó 
előnyökre vonatkozó információk gyakran nem eléggé láthatók a polgárok számára; 
ennélfogva felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan 
intézkedéseket, amelyek növelik az átláthatóságot e pénzeszközök elosztása és az elért 
eredmények tekintetében.
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