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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że między wschodem i zachodem UE z jednej strony, a regionami centralnymi i 
peryferyjnymi z drugiej strony istnieją znaczne różnice jeśli chodzi o infrastrukturę 
transportową i dostępność geograficzną i że należy te różnice niwelować; jest zdania, że 
system transportu UE powinien wspierać zrównoważony rozwój regionalny i spójność 
terytorialną, co doprowadzi do utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu;

2. wskazuje na rolę, jaką polityka spójności odgrywa w rozwijaniu infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę na brak zasobów finansowych w kilku państwach 
członkowskich; jest zdania, że dla sektora transportu niezbędne są nowe instrumenty 
finansowe; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wystarczających środków 
krajowych przy planowaniu budżetu i wystarczających zdolności w zakresie planowania i 
realizacji;

3. przypomina, że transport miejski podlega zasadzie pomocniczości; podkreśla jednak, że 
współpraca, koordynacja i finansowanie na szczeblu europejskim umożliwiłyby organom 
lokalnym sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoją; podkreśla znaczenie współpracy 
międzyregionalnej i transgranicznej w odniesieniu do rozwijania sieci transportu;

4. zauważa, że miasta najbardziej cierpią z powodu przeciążenia, zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu; w tym kontekście wyraża przekonanie, że miasta mogą w głównej 
mierze przyczynić się do zwalczania zmian klimatu za pomocą inteligentnych systemów 
lokalnego transportu publicznego i zrównoważonego planowania miejsko-rejonowego, w 
tym tworzenia ścieżek rowerowych; wzywa do usprawnienia połączeń transportowych 
między miastami a wsią;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych we wdrażanie białej księgi.


