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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Assinala que existem grandes divergências em matéria de infra-estruturas de transportes e 
acessibilidade geográfica entre as zonas orientais e ocidentais da UE, por um lado, e entre 
as regiões centrais e periféricas, por outro, que cumpre mitigar; considera que o sistema de 
transportes da UE deve sustentar um desenvolvimento regional equilibrado e a coesão 
territorial, o que conduzirá à criação de um espaço único europeu dos transportes; 

2. Chama a atenção para o papel que a política de coesão desempenha no desenvolvimento 
das infra-estruturas de transportes; relembra a falta de recursos financeiros em vários 
Estados-Membros; considera que são necessários novos instrumentos financeiros para o 
sector dos transportes; exorta os Estados-Membros a garantirem financiamento nacional 
suficiente nos seus planeamentos orçamentais, bem como capacidades suficientes de 
planeamento e execução de projectos;

3. Recorda que os serviços de transportes urbanos estão subordinados ao princípio da 
subsidiariedade; salienta, no entanto, que uma cooperação, coordenação e financiamento 
europeus permitiriam às autoridades locais enfrentarem os desafios com que se deparam; 
sublinha a importância da cooperação inter-regional e transfronteiriça no que diz respeito 
ao desenvolvimento de redes de transportes;

4. Nota que as cidades são afectadas em grande medida pelo congestionamento do tráfego e 
pela poluição atmosférica e sonora; neste contexto, está convicto de que as cidades podem 
contribuir de forma significativa para a luta contra as alterações climáticas através de 
sistemas inteligentes de transportes públicos urbanos e da planificação sustentável dos 
bairros de habitação, incluindo a construção de pistas para ciclistas;  apela à melhoria dos 
acordos em matéria de transportes entre as cidades e as áreas rurais;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a participação das autoridades 
locais e regionais na execução do Livro Branco; 


