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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. Megjegyzi, hogy egyfelől az EU nyugati és keleti része, másfelől pedig a központi és 
külső régiók között igen jelentős különbségek mutatkoznak a közlekedési infrastruktúra és 
a földrajzi megközelíthetőség terén, és ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni; úgy véli, 
hogy az EU közlekedési rendszerének támogatnia kell az egységes európai közlekedési 
térség kialakulásához vezető kiegyensúlyozott regionális fejlődést és a területi kohéziót; 

2. rámutat a kohéziós politikának a szállítási infrastruktúra fejlesztésében játszott szerepére; 
felhívja a figyelmet arra, hogy számos tagállamban hiányoznak a pénzügyi források; úgy 
véli, hogy a közlekedési ágazatban új finanszírozási eszközökre van szükség; felkéri a 
tagállamokat, hogy költségvetésük tervezésekor elegendő állami finanszírozást, valamint 
projekttervezési és végrehajtási kapacitást irányozzanak elő;

3. emlékeztet arra, hogy a városi közlekedésre a szubszidiaritás elve vonatkozik; ugyanakkor 
kiemeli, hogy az európai együttműködés, koordináció és finanszírozás lehetővé tenné, a 
helyi hatóságok számára, hogy megbirkózzanak az előttük álló kihívásokkal; 
hangsúlyozza a közlekedési hálózatok szempontjából a határokon átnyúló együttműködés 
jelentőségét;

4. megemlíti, hogy a torlódások, a rossz levegőminőség és a zajártalom problémája a 
városokat érinti leginkább; e tekintetben úgy véli, hogy éppen a városok azok, amelyek 
jelentősen hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, intelligens helyi 
tömegközlekedési rendszereken, valamint a fenntartható városrészfejlesztésen, többek 
között kerékpárutak kialakításán keresztül; felhív a városok és a vidéki települések közötti 
közlekedés javítására;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a helyi és regionális hatóságokat is vonja be 
a fehér könyv végrehajtásába.


