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FORSLAG

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

A. der henviser til, at mobilitet og adgang til transport er afgørende faktorer i forbindelse med 
byudvikling, navnlig i områder med mangeartede afsavn, og at transport kan have stor 
betydning for den regionale udvikling, økonomien, miljøet og velstanden i et byområde og 
for dets borgere,

B. der henviser til, at de fleste transportknudepunkter (navnlig transeuropæiske transportnet 
(TEN-T)) og intermodale knudepunkter er at finde i byområder, og der henviser til, at 
mobilitet i byområder spiller en afgørende rolle for, at disse strategiske punkter kan 
fungere tilfredsstillende, både med hensyn til levering af tilslutningstjenester og 
intermodale forbindelser,

C. der henviser til, at ud over målsætningerne for miljø, trafikafvikling og energimæssig 
ydeevne er en generel bedre transportpræstation et nøgleelement i EU 2020-strategien, 
navnlig i byområder, hvor 75 % af EU’s befolkning lever, og som står for 85 % af 
Unionens BNP,

1. understreger vigtigheden af et effektivt, sikkert, billigt og miljøvenligt transportnet for at 
gennemføre en bæredygtig byfornyelse og understreger, at en grundig gennemtænkt 
regional- og byplanlægning er en vigtig del af dette og en grundlæggende forudsætning 
for et velfungerende og bæredygtigt transportsystem;

2. understreger den støttefunktion, som samhørighedspolitikken, strukturfondene og 
Samhørighedsfonden kan udfylde i forbindelse med fremme af mobilitet i byer; henleder 
Kommissionens opmærksomhed på vigtigheden af at sikre, at byområder i alle dele af EU 
kan opnå en sådan støtte, idet de særlige problemer i byområderne ikke kun hænger 
sammen med BNP;

3. gentager sin støtte til de principper, som er fastlagt i dets beslutning om en handlingsplan 
for mobilitet i byer (2008/2217(INI)), og opfordrer til, at de 20 foranstaltninger, som 
Kommissionen foreslår i sin handlingsplan for bytrafikken (KOM(2009)0490), 
gennemføres;

4. påpeger, at bytransporttjenester hører under nærhedsprincippet; understreger imidlertid, at 
europæisk samarbejde, koordination og finansiering ville sætte de lokale myndigheder i 
stand til at løfte de udfordringer, de står over for, navnlig med hensyn til transport;

5. opfordrer Kommissionen til, samtidig med at den respekterer nærhedsprincippet og under 
henvisning til forskellene mellem og de særlige karakteristika for byområder, i samarbejde 
med medlemsstater, regioner og lokale aktører at arbejde for at forbedre koordineringen af 
transport- og samhørighedspolitikker for byområder, idet der tages hensyn til 
målsætningerne for social inddragelse, sikkerhed, konkurrencedygtighed og 
miljøbeskyttelse; gentager sin opfordring til at gøre en sådan integreret tilgang 
obligatorisk i forbindelse med programmering og udvælgelse af projekter, der kan 
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modtage støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden;

6. bifalder, at Kommissionen som anført i den femte rapport om den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed påtænker at iværksætte et ambitiøst byprogram og i højere grad at 
tage hensyn til byområder i forbindelse med samhørighedspolitikken;

7. går stærkt ind for anvendelse og fremme af integrerede bæredygtige mobilitetsplaner for 
byområder, herunder logistikplaner for varer og tjenester; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at offentliggøre anbefalinger for og vejledninger til udarbejdelse af 
disse planer, der blandt andet skal dække udvikling af trafikinfrastrukturer for bløde 
trafikanter (cykelstier, gågader, osv.), der er fuldstændig integrerede i den offentlige 
transport, forbedret byplanlægning og regelmæssige forbindelser til omkringliggende 
områder og landområder, og hvor der tages hensyn til vigtige kriterier så som sikkerhed 
og konsekvenserne for indbyggernes livskvalitet, miljøet og økonomisk effektivitet; 
foreslår, at EU-finansiering af transportprojekter i byer betinges af, at der foreligger 
sådanne planer;

8. understreger betydningen af at sikre, at mobilitetsplaner for byer omfatter strategier for 
trafiksikkerhed, hvor der navnlig tages hensyn til de mest udsatte brugere; 

9. mener, at integrerede billetsystemer på bymæssigt, intercity og regionalt plan er afgørende 
for mobilitet i byområder, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme bedste 
praksis med hensyn til eksisterende systemer inden for Unionen, og til at forelægge 
særlige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt;

10. understreger betydningen af tilgængelig og bæredygtig offentlig transport af høj kvalitet 
og intermodale transportkæder for by- og forstadsområder, byagglomerationer og 
tilstødende landområder med henblik på at håndtere byspredning og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udvekslingen af bedste praksis på dette 
område;

11. støtter i denne forbindelse foranstaltninger til fremme af de mest bæredygtige former for 
offentlig bytransport, som f.eks. undergrundsbaner, sporvogne og køretøjer med lave 
CO2-emissioner samt andre sunde, ikkemotoriserede transportmidler, som f.eks. cykler;
opfordrer de lokale og regionale myndigheder til at forbedre kvaliteten af deres 
bytransportmidler med køretøjer og transportformer, der er mere miljøvenlige;

12. understreger, at anvendelsen af hurtige og miljøvenlige flodbåde kan have afgørende 
betydning for nedbringelsen af det økologiske fodaftryk fra bytransport og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udveksling af bedste praksis på dette 
område;

13. understreger, at byområder på grund af tætheden er de områder, der lider mest under og 
som skaber størst færdselstæthed og luft- og støjforurening; opfordrer Kommissionen til at 
fremme anvendelsen af offentlige transportmidler som et alternativ til personbiler i 
sådanne områder;

14. opfordrer Kommissionen til at gennemføre Leipzigcharteret om bæredygtige europæiske 
byer og holde Parlamentet orienteret om udviklingen i denne forbindelse;
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15. understreger den afgørende betydning af en bæredygtig transportinfrastruktur for 
regionerne og byerne i Europa og opfordrer Kommissionen til at optimere eksisterende 
finansieringskilder og skabe innovative finansieringsløsninger for dens udvikling gennem 
pilotprojekter og fremme af netværk, som f.eks. projektet SmartCities, men ikke på 
bekostning af by- og landforbindelser;

16. understreger, at der skal tages hensyn til den offentlige transports afgørende rolle med 
hensyn til social samhørighed i forbindelse med afgørelser om investeringer, 
prisfastsættelse og forpligtelser til offentlig trafikbetjening, der særligt berører denne form 
for transport, med henblik på at sikre lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og kultur 
og på at forebygge ghettodannelse i byer;

17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den, når forordningerne om passagerrettigheder 
næste gang skal undergå en tilbundsgående gennemgang, navnlig fokuserer på personer 
med nedsat bevægelighed og på inddragelse af relevante borgergrupper;

18. mener, at den økonomiske krise skal anvendes som en mulighed for at fokusere 
transportpolitikken på innovative og miljøvenlige transportformer samt interoperable 
intelligente transportsystemer; støtter i denne forbindelse Civitas-initiativet og 
borgmesteraftalen og opfordrer Kommissionen til at sikre, at begge initiativer i fremtiden 
udvides til at omfatte foranstaltninger til at forbedre forvaltningen af by- og 
intercitytransport; understreger, at anvendelsen af intelligente transportsystemer (ITS) i 
betydelig grad vil medvirke til at højne energieffektiviteten og sikkerheden i 
transportsektoren og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en 
koordineret og effektiv anvendelse af ITS inden for hele Unionen, og navnlig i 
byområder;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i ITS, som tilvejebringer 
innovative tjenester i forbindelse med forskellige transportmidler og trafikstyring samt 
bedre samordnede og mere intelligente transportnet;

20. mener, at samhørighedspolitik har stor betydning, når den tager udgangspunkt i en 
integreret tilgang, herunder aspekter som transport (samordnet modalitet), 
arealanvendelse, naturbeskyttelse, klimabeskyttelse, støjbekæmpelse og energieffektivitet;

21. understreger strukturfondenes og samhørighedsfondens potentiale i færdiggørelsen af 
TEN-T-programmet, navnlig i byområder, men beklager den manglende koordination 
mellem samhørigheds- og transportpolitikken; opfordrer medlemsstaterne til i højere grad 
at gøre brug af de disponible ressourcer; beklager den manglende klarhed og information 
om den igangværende projektgennemførelse;

22. mener, at byerne er de største knudepunkter for TEN-T og spiller – jf. artikel 170 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – en hovedrolle i forbindelse med 
den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed; opfordrer Kommissionen til i 
forbindelse med den næste gennemgang af TEN-T klart at skabe forbindelser mellem 
disse byknudepunkter og deres respektive havne, lufthavne og logistikcentre;

23. opfordrer Kommissionen til at anvende innovative, virkelig effektive finansieringsformer 
til transportinfrastruktur og transportsystemer (europæiske obligationer, ”gyldne regler”, 
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osv.) og gentager sine tidligere opfordringer til en forhøjelse af TEN-T-budgettet;
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