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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at der er store forskelle med hensyn til transportinfrastruktur og geografisk 
tilgængelighed mellem den østlige og den vestlige del af EU på den ene side og mellem 
centralt og perifert beliggende regioner på den anden side, som der bør gøres noget ved; 
mener, at EU's transportsystem bør bidrage til afbalanceret regional udvikling og 
territorial samhørighed, som vil føre til skabelse af et fælles europæisk transportområde;

2. fremhæver samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med udvikling af 
transportinfrastruktur; gør opmærksom på, at der er mangel på finansielle midler i 
adskillige medlemsstater; er af den opfattelse, at der er behov for nye 
finansieringsinstrumenter til transportsektoren; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
tilstrækkelige nationale midler ved planlægningen af deres budgetter og tilstrækkelig 
kapacitet til planlægning og gennemførelse af projekter;

3. påpeger, at bytransporttjenester hører under nærhedsprincippet; understreger imidlertid, at 
europæisk samarbejde, koordinering og finansiering ville sætte de lokale myndigheder i 
stand til at løfte de udfordringer, de står over for; understreger betydningen af et 
interregionalt og grænseoverskridende samarbejde om udvikling af transportnetværk;

4. konstaterer, at byerne lider mest under tæt trafik og luft- og støjforurening; mener i den 
forbindelse, at byerne kan yde et vigtigt bidrag til bekæmpelse af klimaændringerne med 
intelligente lokale offentlige transportsystemer og bæredygtig byplanlægning, herunder 
anlæg af cykelstier; opfordrer til, at der etableres bedre transportordninger mellem byer og 
landdistrikter;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage lokale og regionale 
myndigheder i gennemførelsen af hvidbogen.


