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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti darnaus ateities transporto politikos ES strategiją; 
pabrėžia, kad sanglaudos ir transporto politikos sąsajos labai svarbios siekiant platesnio 
tvarios regioninės plėtros tikslo;

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir tvarų transporto sektorių pagrindinis vaidmuo 
tenka integruotam požiūriui į infrastruktūros planavimą, projektų finansavimą ir plėtrą; 
pabrėžia, kad nebendradarbiaudamos vietos ir regiono valdžios institucijos dažnai negali 
išspręsti transporto problemų, todėl ragina, kad jos ir suinteresuoti asmenys aktyviai 
įsitrauktų į politikos rengimo ir įgyvendinimo procesą;

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant transporto infrastruktūrą galima suteikti sanglaudos 
politikai, kuria būtų užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama tinklams, o ne pavienių 
nesusijusių objektų projektams; rekomenduoja, kad bendrai iš Struktūrinių ir Sanglaudos
fondų finansuojamais transporto projektais turėtų būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina geriau koordinuoti Bendrijos ir nacionalinių 
fondų veiklą;

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo vertę 
siekiant spręsti transporto sektoriuje iškylančias problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;

5. pabrėžia stiprėjančią Europos urbanizacijos tendenciją; pabrėžia būtinybę užtikrinti 
aukštos kokybės ir prieinamas transporto paslaugas piliečiams miesto teritorijose; pabrėžia 
ES vaidmenį skatinant miesto teritorijų bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų dalintis 
ir keistis gerąja patirtimi ir kad transporto sistemos taptų tausesnės;

6. pažymi, kad geležinkelių transporto liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai transporto 
sektoriaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir regioninės plėtros skatinimo 
problema; tačiau pažymi, kad liberalizavimas neturėtų turėti nenumatytų pasekmių, dėl 
kurių geležinkelių transportas taptų mažiau konkurencingas palyginti su kelių transportu, 
ir kad būtina tinkamai atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai regionai neprarastų 
susisiekimo geležinkeliais;

7. pabrėžia, kad trumpųjų nuotolių jūrų laivyba labai svarbi kaip tausaus transportavimo 
būdas, kuris taip pat gali pagerinti susisiekimą su periferiniais ir labiausiai nutolusiais 
regionais ir jų plėtrą;

8. pripažįsta, kad regioniniams oro uostams tenka ypač svarbus vaidmuo vykdant periferinių 
ir labiausiai nutolusių regionų plėtrą, nes jie gerina regionų ryšį su centrais; mano, kad 
labai naudinga, kur įmanoma, taikyti įvairiarūšio transporto sprendimus; mano, kad 
susisiekimas geležinkeliais (greitaisiais traukiniais) tarp oro uostų yra itin gera galimybė 
tausiai susieti skirtingas transporto rūšis.


