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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че между източните и западните части на ЕС от една страна и между 
централните и периферните региони от друга страна съществуват големи различия 
по отношение на транспортната инфраструктура и географската достъпност, които 
трябва да бъдат преодолени; счита, че транспортната система на ЕС следва да 
подкрепя балансираното регионално развитие и териториалното сближаване, което 
ще доведе до създаване на Единно европейско транспортно пространство;

2. изтъква ролята, която играе политиката на сближаване за развитие на транспортната 
инфраструктура; обръща внимание на липсата на финансови ресурси в редица 
държави-членки; счита, че транспортният сектор се нуждае от нови инструменти за 
финансиране; призовава държавите-членки да осигурят достатъчно национално 
финансиране в планирането на бюджетите си и достатъчен капацитет за планиране 
и изпълнение на проекти;

3. посочва, че градският транспорт попада в обхвата на принципа на субсидиарност; 
въпреки това подчертава, че сътрудничеството, координацията и финансирането на 
европейско равнище биха позволили на местните органи да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са изправени; подчертава значимостта на 
междурегионалното и трансграничното сътрудничество по отношение на 
развитието на транспортните мрежи;

4. отбелязва, че градовете страдат най-много от претоварването и от атмосферното и 
шумовото замърсяване; счита във връзка с това, че градовете могат да допринесат 
значително за борбата с изменението на климата посредством интелигентни местни 
обществени транспортни системи и устойчиво планиране на градски райони, 
включително изграждане на велосипедни пътеки; призовава за подобряване на 
организацията на превоза между градовете и селските райони;

5. призовава Комисията и държавите-членки да включат местните и регионалните 
органи в прилагането на Бялата книга;


