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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za transport in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira pobudo Komisije za pripravo strategije za trajnostno naravnano prometno politiko 
EU v prihodnosti; poudarja, da je odnos med kohezijsko in prometno politiko pomemben 
pri doseganju širšega cilja trajnostnega regionalnega razvoja;

2. ugotavlja, da ima lahko celosten pristop k načrtovanju infrastrukture, financiranju 
projektov in razvoju osrednjo vlogo pri razvoju konkurenčnega in trajnostnega 
prometnega sektorja; poudarja, da lokalni in regionalni organi brez sodelovanja pogosto 
niso kos prometnim izzivom, zato poziva, naj ti organi in zainteresirane strani dejavno 
sodelujejo pri razvoju in izvajanju politike;

3. poudarja vlogo, ki jo kohezijska politika lahko prevzame v razvoju prometne 
infrastrukture, če bo namesto samostojnim projektom prednost zagotovila omrežjem; 
priporoča, da se prometni projekti, sofinancirani iz strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada, usmerijo v prizadevanja za uravnotežen razvoj in večjo teritorialno kohezijo, ter 
poziva k boljšemu usklajevanju sredstev Skupnosti in nacionalnih sredstev;

4. poudarja dodano vrednost medregionalnega, čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja 
pri spoprijemanju z izzivi v prometnem sektorju; zato poziva, naj se v prihodnji prometni 
politiki upošteva tudi čezmejni vidik;

5. ugotavlja, da urbanizacija v Evropi narašča; poudarja, da je treba prebivalcem na urbanih 
območjih zagotoviti visokokakovostne in dostopne prometne storitve; poudarja vlogo EU 
pri spodbujanju sodelovanja med urbanimi območji, ki bo omogočilo skupno rabo in 
izmenjavo najboljše prakse in s tem bolj trajnostne prometne sisteme;

6. ugotavlja, da je liberalizacija železnic povezana z izzivom zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov v celotnem prometnem sektorju in spodbujati regionalni razvoj; vendar opozarja, 
da liberalizacija ne sme imeti nenamernih posledic, in sicer manjše konkurenčnosti 
železniškega prometa v primerjavi s cestnim prometom, ter da je treba obrobnim regijam 
zagotoviti, da ne bodo izgubile železniške povezljivosti;

7. poudarja, da je prevoz po morju na kratkih razdaljah pomembna trajnostna vrsta prometa, 
ki lahko izboljša tudi povezljivost in razvoj obrobnih in najbolj oddaljenih regij;

8. ugotavlja, da dobijo regionalna letališča osrednjo vlogo pri razvoju obrobnih in najbolj 
oddaljenih regij, če se poveča njihova povezljivost z letalskimi vozlišči; meni, da je zlasti 
koristno uporabiti intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; meni tudi, da pomenijo 
železniške povezave (visoke hitrosti) med letališči odlično priložnost za trajnostno 
povezavo različnih vrst prevoza.


