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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att det förekommer stora skillnader i fråga om 
transportinfrastruktur och geografisk tillgänglighet dels mellan de östra och västra delarna 
av EU, dels mellan de centrala regionerna och randområdena. Parlamentet anser att dessa 
skillnader bör överbryggas och att EU:s transportsystem bör stödja en balanserad regional 
utveckling och territoriell sammanhållning som kommer att leda till inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt transportområde.

2. Europaparlamentet framhåller den roll som sammanhållningspolitiken har för att utveckla 
transportinfrastruktur och fäster uppmärksamheten vid att det saknas finansiella resurser i 
många medlemsstater. Parlamentet anser att nya finansieringsinstrument är nödvändiga 
för transportsektorn och uppmanar medlemsstaterna att garantera tillräcklig nationell 
finansiering i sin budgetplanering samt tillräcklig kapacitet för planering och 
genomförande av projekt.

3. Europaparlamentet erinrar om att transporterna i städerna omfattas av 
subsidiaritetsprincipen men understryker dock att samarbete, samordning och finansiering 
på europeisk nivå skulle göra det möjligt för de lokala myndigheterna att klara 
utmaningarna. Parlamentet betonar betydelsen av interregionalt och gränsöverskridande 
samarbete när det gäller att utveckla transportnät.

4. Europaparlamentet konstaterar att städerna lider mest av trafikstockningar och buller. I 
detta sammanhang anser parlamentet att städerna kan ge ett viktigt bidrag till att bekämpa 
klimatförändringarna genom intelligenta system för lokal kollektivtransport och hållbar 
stadsplanering, medräknat byggande av cykelvägar. Parlamentet efterlyser bättre 
transportarrangemang mellan städerna och landsbygden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra lokala och 
regionala myndigheter delaktiga i genomförandet av vitboken.


