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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. sprijină inițiativa Comisiei de a defini o strategie pentru o viitoare politică durabilă a 
transporturilor în UE; subliniază importanța pe care o are relația dintre politica de 
coeziune și politica transporturilor pentru atingerea obiectivului mai vast privind 
dezvoltarea regională durabilă;

2. ia act de faptul că o abordare integrată a planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un rol central în dezvoltarea unui sector competitiv 
și viabil; subliniază faptul că, deseori, fără cooperare autoritățile locale și regionale nu 
sunt în măsură să facă față provocărilor reprezentate de transporturi și, invită, prin urmare, 
aceste autorități și părțile interesate, să se implice activ în procesul de elaborare a 
politicilor și de punere în aplicare a acestora;

3. subliniază rolul pe care îl poate juca politica de coeziune în transformarea infrastructurii 
transporturilor prin asigurarea faptului că se acordă prioritate rețelelor și nu doar 
proiectelor individuale; recomandă orientarea proiectelor de transporturi cofinanțate din 
fondurile structurale și din Fondul de coeziune spre atingerea obiectivului unei dezvoltări 
echilibrate și spre realizarea unei mai mari coeziuni teritoriale și solicită o mai bună 
coordonare între fondurile comunitare și cele naționale;

4. subliniază valoarea adăugată a cooperării interregionale, transfrontaliere și transnaționale 
în contextul abordării provocărilor cu care se confruntă sectorul transporturilor; prin 
urmare, solicită ca în viitoarea politică a transporturilor să se țină seama de considerentele 
transfrontaliere;

5. ia act de accentuarea tendinței de urbanizare din Europa;  subliniază necesitatea asigurării 
unor servicii de transport accesibile și de calitate ridicată pentru cetățenii din zonele 
urbane; atrage atenția asupra rolului UE în stimularea cooperării dintre zonele urbane 
pentru a permite partajarea și schimburile de bune practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter mai sustenabil;

6. ia act de faptul că liberalizarea transporturilor feroviare este corelată cu provocarea 
reprezentată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ansamblul sectorului 
transporturilor, precum și cu cea reprezentată de promovarea dezvoltării regionale; ia act, 
cu toate acestea, de faptul că printre efectele neintenționate ale liberalizării nu ar trebui să 
se regăsească scăderea competitivității transporturilor feroviare în comparație cu cele 
rutiere și că trebuie să se acorde atenția cuvenită garantării faptului că regiunile periferice 
nu își pierd conectivitatea feroviară;

7. subliniază importanța pe care o au transporturile maritime de mică distanță ca mod 
sustenabil de transport ce ar putea îmbunătăți în același timp conectivitatea și dezvoltarea 
regiunilor periferice și ultraperiferice;
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8. recunoaște faptul că aeroporturile regionale joacă un rol crucial pentru dezvoltarea 
regiunilor periferice și ultraperiferice prin creșterea conectivității lor cu nodurile de 
transport; consideră deosebit de utilă aplicarea unor soluții intermodale în situațiile în care 
acest lucru este posibil; este de părere că legăturile feroviare (de mare viteză) dintre 
aeroporturi oferă o ocazie optimă pentru crearea unor legături durabile între diferite 
moduri de transport.


