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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter Kommissionens initiativ om at opstille en strategi for en fremtidig bæredygtig 
transportpolitik i EU; understreger betydningen af forholdet mellem samhørigheds- og 
transportpolitikken for opfyldelsen af det overordnede mål om bæredygtig regional 
udvikling;

2. bemærker, at en integreret tilgang til infrastrukturplanlægning, projektfinansiering og 
-udvikling kan spille en central rolle i udviklingen af en konkurrence- og bæredygtig 
transportsektor; understreger, at lokale og regionale myndigheder ofte ikke kan imødegå 
udfordringer på transportområdet uden samarbejde, og opfordrer derfor til, at de 
pågældende myndigheder og de berørte parter inddrages aktivt i udformningen af 
politikkerne og gennemførelsen heraf; 

3. understreger den rolle som samhørighedspolitikken kan spille i udviklingen af 
transportinfrastruktur, idet den kan sikre, at net og ikke blot enkeltprojekter prioriteres; 
anbefaler, at transportprojekter, der medfinansieres gennem strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, er rettet mod forfølgelse af målet om afbalanceret udvikling og 
opnåelse af større territorial sammenhængskraft, og opfordrer til bedre samordning 
mellem fællesskabsmidler og nationale midler;

4. understreger merværdien af interregionalt, grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde, når udfordringerne for transportsektoren skal forsøges løst; opfordrer derfor 
til, at der tages højde for grænseoverskridende overvejelser i den fremtidige 
transportpolitik;

5. noterer sig den stigende udvikling mod urbanisering i Europa; understreger behovet for at 
sikre tilgængelige transportydelser af høj kvalitet til borgere i byområder; understreger 
EU’s rolle i forbindelse med fremme af samarbejdet mellem byområder for at give 
mulighed for at udveksle bedste praksisser med henblik på at gøre transportsystemerne 
mere bæredygtige;

6. bemærker, at liberaliseringen af jernbanesektoren er forbundet med udfordringen om at 
nedbringe drivhusgasemissionerne fra transportsektoren samlet set og fremme den 
regionale udvikling; bemærker imidlertid, at liberaliseringen ikke bør få den utilsigtede 
konsekvens, at jernbanetransport gøre mindre attraktiv i forhold til vejtransport, og at der 
skal tages behørigt hensyn til sikring af, at randområderne ikke mister deres 
jernbaneforbindelser;

7. understreger betydningen af nærskibsfart som en bæredygtig transportform, der også kan 
forbedre forbindelserne til og fra regionerne i randområderne og den yderste periferi samt 
disses udvikling;

8. erkender, at regionale lufthavne spiller en afgørende rolle i udviklingen af randområder og 
den yderste periferi, hvis antallet af forbindelser med storlufthavne øges; mener, det er 
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særlig nyttigt at anvende intermodale løsninger, hvor det er muligt;  er af den opfattelse, at 
(højhastigheds)jernbaneforbindelser mellem lufthavne giver enestående mulighed for på 
bæredygtig vis at forbinde forskellige transportformer;


