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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για μελλοντική πολιτική 
βιώσιμων μεταφορών στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ συνοχής και 
πολιτικής μεταφορών στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της αειφόρου περιφερειακής 
ανάπτυξης·

2. σημειώνει ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό υποδομών, τη χρηματοδότηση 
έργων και την ανάπτυξη δύναται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός 
ανταγωνιστικού και βιώσιμου τομέα μεταφορών· τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις μεταφορές δίχως 
συνεργασία και ζητεί, συνεπώς, την ενεργό συμμετοχή αυτών καθώς και των 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην ανάπτυξη πολιτικής και τη διαδικασία 
εφαρμογής·

3. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη 
υποδομών για τις μεταφορές διασφαλίζοντας ότι θα δίδεται προτεραιότητα στα δίκτυα και 
όχι απλώς σε μεμονωμένα έργα· συνιστά έργα που αφορούν τις μεταφορές και 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
προσανατολισθούν προς την επιδίωξη του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και προς την 
επίτευξη μεγαλύτερης εδαφικής συνοχής και ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ 
κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων·

4. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
τομέας των μεταφορών· ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη τα διασυνοριακά ζητήματα 
στη διαμόρφωση μελλοντικής πολιτικής μεταφορών·

5. σημειώνει την αυξανόμενη τάση αστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη 
διασφάλισης υπηρεσιών μεταφοράς που να είναι υψηλής ποιότητας και προσβάσιμες για 
τους πολίτες σε αστικές περιοχές· υπογραμμίζει το ρόλο της ΕΕ στην ενθάρρυνση 
συνεργασίας μεταξύ αστικών περιοχών, ώστε να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να γίνουν τα συστήματα μεταφορών πιο βιώσιμα·

6. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των σιδηροδρόμων συνδέεται με τη διπλή πρόκληση της 
μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών στο σύνολό του 
και της προώθησης περιφερειακής ανάπτυξης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση δεν 
θα πρέπει να έχει την ακούσια συνέπεια να γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές λιγότερο 
ανταγωνιστικές έναντι των οδικών μεταφορών και ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή 
στο να διασφαλισθεί ότι οι περιφερειακές περιοχές δεν θα απολέσουν τις σιδηροδρομικές 
τους συνδέσεις· 

7. τονίζει τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων ως βιώσιμο τρόπο 
μεταφοράς ο οποίος μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διασύνδεση και την ανάπτυξη 
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περιφερειακών και άκρως απόκεντρων περιοχών·

8. αναγνωρίζει ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 
ανάπτυξη των περιφερειακών και άκρως απόκεντρων περιοχών αυξάνοντας τις 
δυνατότητες διασύνδεσής τους με κεντρικά αεροδρόμια· θεωρεί ιδιαιτέρως χρήσιμη την 
εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· θεωρεί ότι η 
σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ αεροδρομίων παρέχει ιδανική 
ευκαιρία βιώσιμης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.


