
PA\876034NL.doc PE472.020v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2011/2096(INI)

1.9.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan 
een concurrerend en zuinig vervoerssysteem
(2011/2096(INI))

Rapporteur voor advies: Wojciech Michał Olejniczak



PE472.020v01-00 2/3 PA\876034NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\876034NL.doc 3/3 PE472.020v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer 
en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat er aanzienlijke verschillen bestaan op het gebied van vervoersinfrastructuur en 
geografische toegankelijkheid, enerzijds tussen het oostelijke en het westelijke deel van de 
EU en anderzijds tussen de centraal gelegen gebieden en de perifere gebieden, en dat deze 
verschillen aangepakt moeten worden; meent dat het vervoerssysteem van de EU 
evenwichtige regionale ontwikkeling en territoriale samenhang moet ondersteunen, wat zal 
leiden tot de totstandkoming van een interne Europese vervoersruimte;

2. wijst op de rol die het cohesiebeleid speelt bij de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur; 
vraagt aandacht voor het feit dat diverse lidstaten een gebrek aan financiële middelen 
hebben; is van mening dat de vervoerssector nieuwe financieringsinstrumenten nodig heeft; 
roept lidstaten op te zorgen voor voldoende nationale financiering bij hun budgettaire 
planning, en voor voldoende capaciteit bij de planning en uitvoering van projecten;

3. wijst erop dat stedelijke vervoersdiensten onder het subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, coördinatie en financiering lokale overheden in staat 
zouden stellen de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd aan te gaan; onderstreept 
het belang van interregionale en grensoverschrijdende samenwerking voor de ontwikkeling 
van vervoersnetwerken;

4. merkt op dat steden het meest te lijden hebben van filevorming, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast; meent in dit verband dat steden een grote bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van de klimaatverandering door middel van intelligente lokale 
openbaarvervoerssystemen en duurzame wijkplanning, waaronder de aanleg van fietspaden; 
verlangt dat de organisatie van het vervoer tussen stad en platteland wordt verbeterd;

5. roept de Commissie en de lidstaten op lokale en regionale overheden te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging van het witboek;


