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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. observă faptul că există mari discrepanţe în ceea ce priveşte infrastructura de transport şi 
accesibilitatea geografică între regiunile din estul şi din vestul Uniunii Europene, pe de o 
parte, şi între regiunile centrale şi regiunile periferice, pe de altă parte, discrepanţe care 
trebuie abordate; consideră că sistemul de transport al UE ar trebui să sprijine dezvoltarea 
regională echilibrată şi coeziunea teritorială, ceea ce va ajuta la crearea unui spaţiu 
european unic al transporturilor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenţia asupra lipsei de resurse financiare în mai multe state membre; 
consideră că este nevoie de noi instrumente de finanţare pentru sectorul transporturilor; 
solicită statelor membre să asigure o finanţare naţională suficientă în planificarea lor 
bugetară şi să asigure capacităţi suficiente de elaborare şi executare a proiectelor;

3. subliniază faptul că serviciile de transport urban se supun principiului subsidiarităţii; 
atrage atenţia, cu toate acestea, asupra faptului că finanţarea, cooperarea şi coordonarea la 
nivel european ar permite autorităţilor locale să facă faţă provocărilor cu care se 
confruntă; evidenţiază importanţa cooperării interregionale şi transfrontaliere în vederea 
dezvoltării reţelelor de transport;

4. subliniază faptul că multe oraşe sunt afectate de aglomeraţie şi de poluarea fonică şi a 
aerului; consideră, în aceste condiţii, că oraşele pot aduce o contribuţie majoră la 
combaterea schimbărilor climatice cu ajutorul unor sisteme inteligente de transport public 
local şi printr-o planificare durabilă a cartierelor urbane, care să includă construirea de 
piste pentru biciclete; solicită îmbunătăţirea posibilităţilor de transport între oraşe şi 
zonele rurale;

5. solicită Comisiei şi statelor membre să implice autorităţile locale şi regionale în punerea în 
aplicare a Cărţii albe.


