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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις υποδομές μεταφορών και τη 
γεωγραφική προσβασιμότητα, αφενός μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών μερών της 
ΕΕ αφετέρου μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών περιοχών, οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι το σύστημα μεταφορών της ΕΕ πρέπει να στηρίξει την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, πράγμα που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών·

2. επισημαίνει τον ρόλο που παίζει η πολιτική συνοχής στην ανάπτυξη υποδομών 
μεταφορών· επισημαίνει την έλλειψη οικονομικών πόρων σε ορισμένα κράτη μέλη· 
θεωρεί ότι χρειάζονται νέα μέσα χρηματοδότησης για τον τομέα μεταφορών· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή εθνική χρηματοδότηση στο δημοσιονομικό τους 
σχεδιασμό και επαρκή σχεδιασμό έργων και δυναμικό υλοποίησης·

3- επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αστικών μεταφορών καλύπτονται από την αρχή της 
επικουρικότητας· τονίζει ωστόσο ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός, ο συνδυασμός 
συντονισμού με χρηματοδότηση, θα διευκολύνουν τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει τη σημασία της διαπεριφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη δικτύων μεταφορών·

4. σημειώνει ότι οι πόλεις υποφέρουν περισσότερο από συμφόρηση καθώς και από 
ατμοσφαιρική μόλυνση και ηχορρύπανση· σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει ότι οι πόλεις 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με ευφυή 
τοπικά συστήματα μεταφορών και βιώσιμο σχεδιασμό κατά πολεοδομικά διαμερίσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων· ζητεί να βελτιωθεί η ρύθμιση 
των μεταφορών μεταξύ πόλεων και υπαίθρου· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
στην εφαρμογή του Λευκού Βιβλίου·


