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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta politikai 
ES; uzsver to, cik liela nozīme plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības mērķa sasniegšanā 
ir saistībai starp kohēziju un transporta politiku;

2. norāda, ka integrēta pieeja infrastruktūras plānošanai, projektu finansēšanai un attīstībai 
var būt ļoti svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes bieži vien nespēj atrisināt ar transportu saistītas problēmas, 
ja nenotiek sadarbība, un tādēļ aicina šīs iestādes un ieinteresētās personas aktīvi 
iesaistīties politikas veidošanas un īstenošanas procesā;

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, nodrošinot, 
ka par prioritāriem tiek uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai atsevišķi projekti; iesaka 
noteikt līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās kohēzijas sasniegšanu kā mērķi 
transporta projektiem, kuriem tiek piešķirts struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku Kopienas un valstu finansējuma koordināciju;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un starptautiskās sadarbības pievienoto vērtību, risinot 
transporta sektora problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko transporta politiku, aicina ņemt 
vērā pārrobežu aspektus;

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama pastiprināta urbanizācija; uzsver nepieciešamību nodrošināt 
pilsoņiem pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un pieejamus transporta pakalpojumus; 
uzsver ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas;

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir saistīta ar nepieciešamību samazināt visas transporta 
nozares siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicināt reģionālo attīstību; tomēr norāda, ka 
liberalizācijas rezultātā dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti padarīt mazāk 
konkurētspējīgu par autotransportu un ka pienācīga uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
nodrošinātu, ka perifēri reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla pārklājumu;

7. uzsver tuvsatiksmes kuģošanas kā ilgtspējīga transporta veida nozīmi, jo ar tās palīdzību 
var arī uzlabot transporta savienojumus un perifēro un attālāko reģionu attīstību;

8. atzīst, ka reģionālajām lidostām ir izšķiroša nozīme perifēro un attālāko reģionu attīstībā, 
palielinot to savienojumus ar transporta centriem; uzskata par īpaši lietderīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas ir iespējams; uzskata, ka (ātrgaitas) dzelzceļa 
savienojumi starp lidostām rada ideālu iespēju veidot ilgtspējīgus savienojumus starp 
dažādiem transporta veidiem.


