Výzva k rozvoju stredoeurópskych vodných ciest
Pri príležitosti revízie transeurópskej dopravnej siete TEN-T, pre potrebu prechodu diaľkovej nákladnej
dopravy z diaľničnej na železničnú a vodnú dopravu v rámci plnenia ambicióznych cieľov európskeho
programu „Green Deal“ a Parížskej dohody, s ohľadom na potrebu naliehavých opatrení pre
prispôsobenie našich zemí zmenám klímy a s vedomím potreby podpory regionálneho rozvoja a riešenia
súčasnej hospodárskej situácie
vyzývajú
• vlády Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľskej republiky,
• príslušné ministerstvá zodpovedné za infraštruktúru vodných ciest a vodných stavieb,
aby sa zasadili o prípravu a realizáciu úseku vodných ciest na území Slovenskej republiky, Českej
republiky a Poľska podľa požiadaviek hospodárskej a podnikateľskej sféry i dopravných
a vodohospodárskych odborníkov. S ohľadom na memorandum o príprave vodného koridoru Dunaj-OdraLabe zo dňa 31. 1. 2017 sa jedná najmä:
• Oderskú vodnú cestu a jej splavnenie v úseku Koźle – Ostrava,
• Vážsku vodnú cestu a jej splavnenie až do Žiliny.
Signatári tejto výzvy súčasne
• podporujú zaradenie Oderskej vodnej cesty v úseku Štetín-Ostrava do transeurópskej dopravnej
siete TEN-T pre podporu cezhraničnej spolupráce a dekarbonizácii dopravy,
• podporujú zaradenie prepojenia Odry a Dunaja do transeurópskej dopravnej siete TEN-T s cieľom
komplexného posúdenia projektu v európskych súvislostiach,
• žiadajú, aby vláda SR dala vypracovať štúdiu prevoditeľnosti prepojenia Dunajskej vodnej cesty
smerom k hranici Českej republiky na základe výstupu štúdie prevoditeľnosti vodného koridoru
Dunaj-Odra-Labe spracovanú ministerstvom dopravy ČR a na základe oficiálneho stanovenia
prechodových bodov českou stranou.
Toto prehlásenie je v súlade s výzvou hospodárskych a obchodných komôr zo dňa 4. 11. 2014 a deklaráciou
zástupcov českého hospodárstva, dopravy a poľnohospodárstva vo veci Začlenenie stredoeurópskych
vodných ciest do siete TEN-T z 30. 4. 2020.
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