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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. kannattaa komission aloitetta laatia EU:n strategia kestävästä liikennepolitiikasta; korostaa 
yhteenkuuluvuuden ja liikennepolitiikan suhdetta kestävän aluekehityksen tavoitteen 
saavuttamisessa;

2. katsoo, että kokonaisvaltainen tapa tarkastella infrastruktuurisuunnittelua, hankkeiden 
rahoitusta ja kehitystä voi olla merkittävä tekijä kilpailukykyisen ja kestävän liikenteen 
aikaansaamisessa; korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset eivät useinkaan selviydy 
liikennealan haasteista ilman yhteistyötä, ja kehottaa siksi kyseisiä viranomaisia ja muita 
sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
täytäntöönpanoon;

3. korostaa koheesiopolitiikan mahdollisuuksia liikenneinfrastruktuurien kehittämisessä, 
koska sillä voidaan varmistaa, että etusija annetaan verkostoille eikä yksittäisille 
hankkeille; suosittaa, että rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta saavissa 
liikennehankkeissa keskitytään tasapainoiseen kehitykseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, ja kehottaa koordinoimaan paremmin yhteisön 
rahastojen ja kansallisten rahastojen toimia;

4. korostaa alueiden välistä, rajat ylittävää ja ylikansallista yhteistyötä liikennealan 
kysymysten käsittelyssä; kehottaa sen vuoksi ottamaan tulevassa liikennepolitiikassa 
huomioon rajat ylittävät näkökohdat;

5. panee merkille Euroopan jatkuvan kaupungistumiskehityksen; korostaa, että on 
varmistettava kaikkien kaupunkialueilla asuvien kansalaisten mahdollisuudet käyttää 
korkealaatuisia liikennepalveluja; korostaa, että EU voi tukea kaupunkialueiden 
yhteistyötä, jotta ne voivat vaihtaa ja toteuttaa parhaita käytänteitä liikennejärjestelmien 
saamiseksi entistä kestävimmiksi;

6. toteaa, että rautatieliikenteen vapauttaminen ja liikennealan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen käyvät käsi kädessä ja edistävät aluekehitystä; toteaa kuitenkin, että 
vapauttaminen ei saisi tahattomasti heikentää rautatieliikenteen kilpailuasemaa 
maantieliikenteeseen nähden ja että on varmistettava asianmukaisesti syrjäisimpien 
alueiden rautatieyhteydet;

7. korostaa lyhyen matkan merikuljetusten merkitystä kestävänä liikennemuotona, jonka 
avulla voidaan lisäksi parantaa syrjäisimpien alueiden yhteyksiä ja kehitystä;

8. yhtyy näkemykseen, että alueellisilla lentoasemilla on tärkeä rooli reuna-alueiden ja 
syrjäisimpien alueiden kehityksessä, koska ne parantavat kyseisten alueiden yhteyksiä 
liikenteen solmukohtiin; pitää erityisen tärkeänä, että sovelletaan aina mahdollisuuksien 
mukaan intermodaalisia ratkaisuja; katsoo, että lentoasemien väliset 
(suurnopeus)junayhteydet ovat ihanteellinen keino liittää eri liikennemuotoja kestävästi 
yhteen.


