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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt het initiatief van de Commissie om een strategie uit te stippelen voor een 
toekomstig duurzaam vervoersbeleid in de EU; onderstreept hoe belangrijk het verband 
tussen cohesie- en vervoersbeleid is voor het verwezenlijken van de bredere doelstelling 
van een duurzame regionale ontwikkeling;

2. merkt op dat een geïntegreerde benadering van infrastructuurplanning, projectfinanciering 
en ontwikkeling een centrale rol kan spelen bij de totstandbrenging van een concurrerende 
en duurzame vervoerssector; merkt op dat lokale en regionale overheden zonder 
samenwerking vaak niet opgewassen zijn tegen uitdagingen op vervoersgebied en dringt 
er daarom op aan dat zij en de overige belanghebbenden actief worden betrokken bij de 
beleidsontwikkeling en –uitvoering; 

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan spelen bij de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur, namelijk ervoor zorgen dat prioriteit wordt toegekend aan  
netwerken en niet aan op zichzelf staande projecten; beveelt aan dat vervoersprojecten die 
medegefinancierds worden uit de structuurfondsen en het Cohesiefonds, in dienst worden 
gesteld van het streven naar een evenwichtige ontwikkeling en een grotere territoriale 
cohesie, en dringt aan op een betere coördinatie tussen communautaire en nationale 
fondsen;

4. wijst op de toegevoegde waarde van interregionale, grensoverschrijdende en 
transnationale samenwerking bij de aanpak van problemen waarmee de vervoerssector 
wordt geconfronteerd; wenst daarom dat de grensoverschrijdende overwegingen in 
aanmerking worden genomen in het toekomstig vervoersbeleid;

5. stelt een toenemende verstedelijkingstrend in Europa vast; onderstreept dat er zorg moet 
worden gedragen voor kwalitatief goede en toegankelijke vervoersdiensten voor de 
inwoners van stedelijke gebieden; wijst op de rol van de EU bij het bevorderen van de 
samenwerking tussen stedelijke gebieden, zodat de beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld met het oog op het duurzamer maken van de 
vervoerssystemen;

6. merkt op dat de liberalisering van de spoorwegen verband houdt met de uitdaging om de 
uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector als geheel terug te dringen en de 
regionale ontwikkeling te bevorderen; merkt evenwel op dat liberalisering er niet 
onbedoeld toe mag leiden dat het spoorvervoer minder goed kan concurreren met het 
wegvervoer, en dat er naar behoren op moet worden gelet dat perifere regio's niet van het 
spoorwegnet worden afgesneden;

7. onderstreept het belang van de kustvaart als een duurzame vorm van vervoer, die ook de 
aansluiting en ontwikkeling van de perifere en ultraperifere gebieden ten goede kan 
komen;

8. erkent dat regionale luchthavens een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van perifere en 
ultraperifere gebieden, doordat zij beter op hub-luchthavens worden aangesloten; acht het 
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met name nuttig om waar mogelijk voor intermodale oplossingen te kiezen; is van mening 
dat (hogesnelheids)spoorverbindingen tussen luchthavens een ideale kans bieden om 
verschillende vervoersvormen op duurzame wijze met elkaar te verbinden.


