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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att utforma en strategi för en hållbar 
framtida transportpolitik i EU. Parlamentet understryker att sammanhållningspolitiken och 
transportpolitiken måste vara samstämmiga för att det mer övergripande målet för en 
hållbar regional utveckling ska kunna uppnås.

2. Europaparlamentet noterar att en integrerad strategi för infrastrukturplanering, 
projektfinansiering och utveckling kan vara av central betydelse för upprättandet av en 
konkurrenskraftig och hållbar transportsektor. Parlamentet understryker att lokala och 
regionala myndigheter ofta inte kan möta utmaningarna på transportområdet utan att 
samarbeta, och efterlyser därför ett aktivt engagemang från deras och andra intressenters 
sida i utformningen av denna strategi och dess genomförande.

3. Europaparlamentet betonar den roll som sammanhållningspolitiken kan få för 
utvecklingen av transportinfrastruktur genom att se till att nät prioriteras framför enskilda 
projekt.  Parlamentet rekommenderar att transportprojekt som samfinansieras genom 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden inriktas mot att fullfölja målet att uppnå en 
balanserad utveckling och en stärkt regional sammanhållning, och efterlyser bättre 
samordning mellan gemenskapsfonderna och nationella fonder.

4. Europaparlamentet betonar mervärdet av ett interregionalt, gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete för att möta de utmaningar som transportsektorn brottas med. 
Parlamentet kräver därför att man i den framtida transportpolitiken tar hänsyn till de 
gränsöverskridande aspekterna.

5. Europaparlamentet noterar den tilltagande urbaniseringen i Europa. Parlamentet 
understryker behovet att garantera högkvalitativa och lättillgängliga transporttjänster för 
personer som bor i stadsområden. Parlamentet betonar också EU:s roll för att främja 
samarbete mellan stadsområden och därmed möjliggöra spridning av bästa metoder så att 
transportsystemen kan bli mer hållbara.

6. Europaparlamentet noterar att liberaliseringen av järnvägarna är kopplad till behovet av att 
minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn som helhet och främja regional 
utveckling. Parlamentet konstaterar dock att liberaliseringen inte oavsiktligt får medföra 
en försämrad konkurrenskraft för järnvägstransportsektorn jämfört med 
vägtransportsektorn, och att man måste garantera att de perifera områdena inte förlorar 
sina järnvägsförbindelser.

7. Europaparlamentet understryker närsjöfartens betydelse som ett hållbart transportsätt som 
kan förbättra förbindelserna till och utvecklingen av de perifera områdena och de yttersta 
randområdena.

8. Europaparlamentet bekräftar att regionala flygplatser spelar en viktig roll i utvecklingen 
av de perifera områdena och de yttersta randområdena, eftersom deras förbindelser med 
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de stora knutpunkterna förbättras. Parlamentet anser att det är särskilt viktigt att tillämpa 
intermodala lösningar när detta är möjligt. Parlamentet anser vidare att 
järnvägsförbindelser (höghastighetsförbindelser) mellan flygplatser är en optimal lösning 
för att på ett hållbart sätt sammankoppla olika transportsätt.


