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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Erindrer om, at det er nødvendigt, at EU udvikler en fælles transportpolitik, der sikrer 
brugerrelevant transport for alle regioner; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 
forskellige modeller afspejler en bevægelse i retning af mere bæredygtig mobilitet;

2. mener, at hvis der skal være en sammenhængende og effektiv europæisk 
transportteknologistrategi, skal den stemme overens med EU 2020-strategien 
(COM(2010)2020) og 1990-reduktionsmålene og fuldt ud være i overensstemmelse med 
hvidbogen om transport fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde –
mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144), 
hvad angår territorial samhørighed og en afbalanceret udvikling; den bør muliggøre 
nedbringelse i energiforbruget, trafikstøj, transportbehov, luftforurening og 
drivhusgasemissioner og rumme mål for 2020, 2030 og 2050;

3. understreger, at denne strategi bør være baseret på en integrativ model, hvori 
interregionale forbindelser og "missing links" på tværs af grænserne tillægges den 
allerstørste vigtighed, og hvor innovative løsninger med hensyn til multimodal transport 
kan reducere de regionale forskelle og øge den territoriale samhørighed;

4. mener, at alle europæiske regioner og deres respektive arbejdskraftressourcer bør drage 
nytte af en sådan strategi, og understreger behovet for at tage hensyn til særlige regionale 
kendetegn og potentialer, især i forbindelse med udvikling af renere transportmåder; 

5. mener, at investeringer under EU's strukturfonde og investeringsfonde vil kunne være en 
stor hjælp i udviklingen af "intelligent specialisering" anvendt på bæredygtig mobilitet;

6. erindrer i denne sammenhæng om, at en strategi for innovativ teknologi skal udtænkes 
under hensyntagen til territoriale karakteristika, og at en udifferentieret tilgang ikke vil 
give noget resultat; mener for eksempel, at øområder, bjergegne og tyndt befolkede 
regioner har særlige former for potentiale, der kalder på specielt tilpassede og innovative 
mobilitetsløsninger;

7. understreger nødvendigheden af yderligere at fremme en forenkling af de administrative 
procedurer for finansiering af forskning og innovation på europæisk, nationalt, regionalt, 
lokalt og grænseoverskridende plan for at skabe en klar og gennemsigtig retlig ramme;

8. tilskynder Kommissionen til ikke udelukkende at koncentrere den offentlige transport i 
byområder men til også at sikre mobiliteten i samtlige regioner, især de dårligst stillede 
regioner, til gavn for den integrerede territoriale samhørighed; 

9. bifalder Kommissionens forslag om oprettelse af et overvågnings- og informationssystem 
for forskning og innovation på transportområdet (Transport Research and Innovation 
Monitoring and Information System – TRIMIS); understreger vigtigheden af, at der 
regelmæssigt, frit og på let tilgængelig og pålidelig vis stilles oplysninger til rådighed for 
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de regionale beslutningstagere; beklager, at det den dag i dag stadig er vanskeligt at få 
adgang til oplysninger vedrørende EU-finansiering til transportprojekter.


