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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera inicjatywę Komisji dotyczącą stworzenia strategii przyszłej zrównoważonej 
polityki w zakresie transportu w UE; podkreśla znaczenie relacji pomiędzy polityką 
spójności i polityką transportową w osiągnięciu szeroko zakrojonego celu, którym jest 
trwały rozwój gospodarczy;

2. zauważa, że zintegrowane podejście do planowania infrastruktury, finansowania i 
tworzenia projektów może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu konkurencyjnego i 
zrównoważonego sektora usług transportowych; podkreśla, że władze lokalne i regionalne 
często nie mogą samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z transportem, wzywając 
w związku z tym do aktywnego ich zaangażowania oraz zaangażowania zainteresowanych 
stron w tworzenie strategii politycznej oraz proces jej wdrażania;

3. podkreśla potencjalną rolę polityki spójności w tworzeniu infrastruktury transportowej 
poprzez zagwarantowanie priorytetowego traktowania projektów obejmujących całą sieć 
transportową w porównaniu z projektami o ograniczonym zasięgu; zaleca, aby projekty 
transportowe finansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności były 
ukierunkowane na realizację celu, którym jest zrównoważony rozwój i większa spójność 
terytorialna oraz wzywa do poprawy koordynacji funduszy wspólnotowych i krajowych;

4. podkreśla wartość dodaną współpracy międzyregionalnej, przygranicznej i 
międzynarodowej w radzeniu sobie z wyzwaniami, przed którymi staje sektor 
transportowy; w związku z tym wzywa do wzięcia pod uwagę aspektu transgranicznego w 
przyszłej polityce transportowej;

5. zauważa nasilającą się tendencję urbanizacyjną w Europie; podkreśla potrzebę 
zapewnienia mieszkańcom obszarów miejskich łatwego dostępu do usług transportowych 
wysokiej jakości; podkreśla rolę UE w kształtowaniu współpracy pomiędzy obszarami 
miejskimi, umożliwiającej dzielenie się najlepszymi doświadczeniami oraz ich wymianę, 
co pozytywnie wpłynie na trwałość systemów transportowych;

6. zauważa, że liberalizacja kolei jest powiązana z wyzwaniem, którym jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, produkowanych przez cały sektor transportowy oraz 
promowaniem rozwoju regionalnego; zauważa jednakże, że liberalizacja nie powinna 
pociągać za sobą niepożądanych konsekwencji polegających na spadku konkurencyjności 
transportu kolejowego w porównaniu z transportem drogowym oraz że należy w 
odpowiedni sposób uwzględnić zapewnienie regionom peryferycznym odpowiednich 
połączeń kolejowych;

7. podkreśla znaczenie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako zrównoważonego sposobu 
transportowania, który może wpłynąć na poprawę łączności transportowej oraz rozwoju 
regionów peryferyjnych i najbardziej oddalonych;
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8. uznaje fakt, że regionalne lotniska odgrywają istotną rolę w rozwoju regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych przez zwiększenie ich łączności z węzłami 
komunikacyjnymi; uważa wprowadzanie w miarę możliwości rozwiązań intermodalnych 
za bardzo istotne; stoi na stanowisku, że (szybkie) połączenia kolejowe pomiędzy 
lotniskami są idealną możliwością zrównoważonego połączenia różnych sposobów 
transportu.


