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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že koncepcia služieb infraštruktúry zavedená zelenou knihou o budúcnosti 
politiky TEN-T má strategický význam pre zvýšenie konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti v EÚ v súlade s lisabonským programom a európskou stratégiou 
zamestnanosti; vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na podporu vysoko kvalitných služieb 
a efektívnejšie využívala existujúcu infraštruktúru;

2. zdôrazňuje, že štrukturálne fondy, najmä Kohézny fond, by mohli efektívnejšie prispieť 
k dosiahnutiu cieľov TEN-T, ak by priority boli konkrétnejšie a financovanie sa sústredilo 
na problémové miesta a cezhraničné prvky projektov, ako aj na nové úlohy vplývajúce na 
dopravu, a to najmä na zmenu klímy a dodávky energií;

3. domnieva sa, že členské štáty by sa mali zaviazať k dlhodobému plánovaniu sietí
a plánovaniu rozvoja infraštruktúry a mali by zabezpečiť rýchlejšiu a istejšiu realizáciu 
projektov, ktorá by umožnila lepšiu účasť súkromného sektora;

4. upozorňuje, že zjednodušenie postupov a využitie finančných záruk na zníženie 
podnikateľských rizík, a to najmú pre MSP, je veľmi dôležité v záujme pritiahnutia 
súkromného kapitálu a vytvorenia zdravých verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú 
kľúčové pre realizáciu projektov;

5. pripomína členským štátom, že územná súdržnosť EÚ bezpodmienečne závisí od 
schopnosti zabezpečiť dobré prepojenie medzi regiónmi; nalieha na ne, aby urýchlili 
pokrok, pokiaľ ide o cezhraničné prvky existujúcich projektov, a poskytli potrebné 
financovanie na vnútroštátnej úrovni;

6. zdôrazňuje, že okrajové regióny sú výrazne poškodené tým, že ich prístup ku koridorom 
TEN-T je obmedzený; odporúča, aby členské štáty zlepšili miestne prepojenia s cieľom 
minimalizovať náklady spojené so situáciou v okrajových regiónoch;

7. zastáva názor, že skutočný prístup zdola nahor plne zapájajúci regionálne a miestne 
orgány, zainteresované strany občianskej spoločnosti a miestne obyvateľstvo do 
rozhodovacieho procesu je predpokladom pre zaistenie rýchlej realizácie projektov TEN-
T a ich životnosti z dlhodobého hľadiska;

8. domnieva sa, že informácie o využití financovania TEN-T a o výhodách z neho 
vyplývajúcich často nie sú pre občanov dostatočne viditeľné; preto vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vypracovali opatrenia na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o 
prideľovanie týchto zdrojov a o dosiahnuté výsledky.
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