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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja a Bizottságnak a közlekedés fenntartható jövőjére vonatkozó stratégia 
körvonalazására irányuló kezdeményezését; hangsúlyozza a kohéziós és a 
közlekedéspolitika közötti kapcsolat fontosságát a fenntartható regionális fejlődés mint 
átfogó célkitűzés elérése terén;

2. megjegyzi, hogy az infrastrukturális tervezéshez, a projektfinanszírozáshoz és -
fejlesztéshez való integrált megközelítés központi szerepet játszhat a versenyképes és 
fenntartható közlekedési ágazat fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális 
hatóságok együttműködés nélkül sokszor nem tudnak megbirkózni a közlekedés jelentette 
kihívásokkal, ezért szorgalmazza a hatóságok és az érdekelt felek aktív bevonását a 
szakpolitika fejlesztési és végrehajtási folyamatába;

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszhat a közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztésében azzal, hogy biztosítja, ne csak az önálló projektek, 
hanem a hálózatok is prioritást kapjanak; javasolja, hogy a strukturális és kohéziós alapból 
közösen finanszírozott közlekedési projekteket továbbra is a kiegyensúlyozott fejlődés 
irányába vigyék, valamint hogy nagyobb területi kohéziót érjenek el, és szorgalmazza a 
közösségi és a nemzeti alapok közötti jobb koordinációt;

4. kiemeli a közlekedési ágazat előtt álló kihívások kezelése terén a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés többletértékét; ezért szorgalmazza a határokon átnyúló 
megfontolások figyelembevételét a jövőbeli közlekedéspolitikában;

5. megjegyzi az Európában tapasztalható városiasodás növekvő tendenciáját; hangsúlyozza a 
magas színvonalú és a városlakók számára hozzáférhető közlekedési szolgáltatások iránti 
igényt; kiemeli az EU szerepét a városi területek közötti együttműködés megerősítésében, 
amelynek révén lehetővé válik a bevált gyakorlatok megosztása és cseréje a közlekedési 
rendszerek fokozott fenntarthatósága érdekében;

6. megjegyzi, hogy a vasutak liberalizációja összefügg az egész közlekedési ágazat számára 
az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséből eredő kihívással, valamint a regionális 
fejlődéssel; megjegyzi azonban, hogy a liberalizációnak nem kellene olyan akaratlan 
következménnyel járnia, hogy a vasúti közlekedés a közúti közlekedéssel szemben 
kevésbé versenyképessé válik, valamint azt, hogy kellően figyelembe kell venni annak 
biztosítását, hogy a peremterületek ne szakadjanak el a vasúti összeköttetéstől;

7. hangsúlyozza a rövid távú tengeri szállítás mint a közlekedés egyik fenntartható módjának 
fontosságát, amely javíthatja a peremterületek és a legkülső régiók összeköttetését és 
fejlődését;

8. elismeri, hogy a regionális repülőterek a peremterületek és a legkülső régiók fejlődésében 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a nemzetközi központokkal való összeköttetésük 
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fejlesztése révén; különösen célszerűnek tartja – amennyiben a lehetőségek engedik – a 
különböző közlekedési módozatokat összekapcsoló megoldások alkalmazását; úgy véli, 
hogy a repülőterek közötti (gyors-) vasúti összeköttetések kitűnő lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a különböző közlekedési módokat fenntartható módon kössék össze;


