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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni algatust ELi tulevase jätkusuutliku transpordipoliitika strateegia 
koostamiseks; rõhutab ühtekuuluvuse ja transpordipoliitika seose tähtsust laiema eesmärgi 
saavutamisel, milleks on jätkusuutlik piirkondlik areng;

2. märgib, et ühtsel lähenemisel infrastruktuuri kavandamisele, projektide finantseerimisele 
ja arengule võib olla keskne roll konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku transpordisektori 
kujundamisel; rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused ei suuda sageli 
transpordiga seotud eesmärke saavutada, kui nad ei tee koostööd, ning nõuab seetõttu 
ametiasutuste ja sidusrühmade aktiivset osalemist poliitika kujundamise ja rakendamise 
protsessis;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal võib olla oluline osa transpordi infrastruktuuri 
kujundamisel, kui sellega tagatakse põhitähelepanu võrgustikele ja mitte ainult üksikutele 
projektidele; soovitab, et struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavad 
projektid oleksid suunatud tasakaalustatud arengu ja suurema territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidele ning nõuab ühenduse ja riiklike vahendite paremat kooskõlastamist;

4. rõhutab piirkondadevahelise, piiriülese ja riikidevahelise koostöö lisandväärtust 
transpordisektori probleemide lahendamisel; seetõttu nõuab, et tulevases 
transpordipoliitikas võetaks arvesse piiriüleseid kaalutlusi;

5. võtab teadmiseks Euroopa suureneva linnastumise; rõhutab vajadust tagada kodanikele 
linnapiirkondades kvaliteetsed ja juurdepääsetavad transporditeenused; tõstab esile ELi 
rolli linnapiirkondade koostöö edendamisel, et võimaldada parimate tavade jagamist ja 
vahetamist transpordisüsteemide jätkusuutlikumaks muutmisel;

6. märgib, et raudteetranspordi liberaliseerimine on seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga kogu transpordisektoris ning piirkondliku arengu 
soodustamisega; märgib samas, et liberaliseerimisega ei tohiks kaasneda raudteetranspordi 
konkurentsivõime vähenemine maanteetranspordiga võrreldes ning et tuleb pöörata 
vajalikku tähelepanu kaugemate piirkondade raudteeühenduse säilitamisele;

7. rõhutab lähimerevedude kui säästva transpordiliigi tähtsust, mis võib ühtlasi parandada 
kõrvaliste ja kaugeimate piirkondade ühenduvust ning arengut;

8. võtab teadmiseks, et kõrvaliste ja kaugeimate piirkondade arengus on otsustav osa 
piirkondlikel lennujaamadel, mis suurendavad nende ühenduvust sõlmlennujaamadega; 
peab eriti kasulikuks rakendada võimaluse korral mitmeliigilisi transpordilahendusi; on 
seisukohal, et (kiir)raudteeühendused lennujaamade vahel on ideaalne võimalus erinevate 
transpordiliikide säästvaks ühendamiseks.


