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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Žaliojoje knygoje dėl TEN-T pateikta infrastruktūros paslaugų sąvoka yra 
strategiškai svarbi siekiant didinti konkurencingumą ir užimtumą ES vadovaujantis 
Lisabonos darbotvarke ir Europos užimtumo strategija; ragina Komisiją skirti dėmesį 
aukštos kokybės paslaugų ir veiksmingesnio esamos infrastruktūros naudojimo 
skatinimui;

2. pabrėžia, jog struktūriniai fondai, ypač Sanglaudos fondas, būtų veiksmingesni siekiant 
TEN-T tikslų, jei pirmenybė ir daugiau lėšų būtų skiriama su grūstimis ir tarpvalstybiniais 
ruožais susijusiems projektams vykdyti bei problemoms, su kuriomis susiduriama 
transporto sektoriuje, t. y. klimato kaitos ir energijos tiekimo, spręsti;

3. laikosi nuomonės, kad valstybės narės turėtų įsipareigoti parengti ilgalaikius tinklo planus 
ir infrastruktūros vystymo programas ir užtikrinti greitesnį ir aiškesnį projektų pristatymą 
sudarant palankesnes sąlygas dalyvauti privačiam sektoriui;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad procedūrų supaprastinimas ir finansinių garantijų teikimas 
siekiant sumažinti verslo riziką, ypač MVĮ, yra itin svarbūs siekiant pritraukti privatų 
kapitalą ir užtikrinti tvirtą viešojo ir privataus sektorių partnerystę, kuri yra labai svarbi 
įgyvendinant projektus;

5. primena valstybėms narėms, kad ES teritorinė sanglauda priklauso tik nuo gebėjimo 
užtikrinti gerą regionų tarpusavio ryšį; ragina jas paspartinti pažangą tarpvalstybinių ruožų 
srityje vykdant esamus projektus ir teikti tam būtiną finansavimą iš savo biudžetų; 

6. pabrėžia, kad atokūs regionai smarkiai nukenčia dėl ribotos prieigos prie TEN-T 
koridorių; rekomenduoja, jog valstybės narės pagerintų vietos tarpusavio ryšius, kad būtų 
sumažintos sąnaudos, patiriamos dėl periferinės padėties;

7. mano, kad principas „iš apačios į viršų“ į sprendimų priėmimo procesą visiškai įtraukiant 
regionų ir vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės suinteresuotuosius asmenis ir 
vietos gyventojus yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti greitą TEN-T projektų 
įgyvendinimą ir jų ilgaamžiškumą;

8. mano, kad informacija apie TEN-T skirtų lėšų naudojimą ir iš to gaunamą naudą dažnai 
nepakankamai aiškiai pateikiama piliečiams; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
veiksmų siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą šių lėšų paskirstymo ir pasiektų rezultatų 
klausimais.
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