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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat mobiliteit en toegang tot vervoer essentiële factoren van stadsontwikkeling 
zijn, met name in meervoudig kansarme wijken, en dat vervoer een grote invloed kan hebben 
op de regionale ontwikkeling, de economie, het milieu en de welvaart van een stedelijk 
gebied en op zijn burgers,

B. overwegende dat de meeste vervoersknooppunten (met name van de trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-V’s)) en intermodale hubs zich in stedelijke gebieden bevinden, en 
overwegende dat stedelijke mobiliteit een essentiële rol speelt in de vlotte werking van deze
strategische punten wat voor- en natransport en intermodale verbindingen betreft,

C. overwegende dat betere algemene vervoersprestaties, naast doelstellingen met betrekking tot 
milieu, verkeersdoorstroming en energieprestaties, een centraal onderdeel van de EU 2020-
strategie vormen, met name in stedelijke gebieden, waar ongeveer 75% van de EU-burgers 
woont en die 85% van het bbp van de EU vertegenwoordigen,

1. wijst op het belang van een efficiënt, veilig, betaalbaar en milieuvriendelijk vervoersnet bij 
het verwezenlijken van duurzame stadsvernieuwing, en wijst erop dat ook zorgvuldige 
regionale planning en stadsplanning in dit verband van essentieel belang zijn als 
basisvoorwaarden voor een goed functionerend en duurzaam vervoerssysteem;

2. benadrukt de ondersteunde rol die het cohesiebeleid, alsook de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, kunnen spelen bij de bevordering van stedelijke mobiliteit; wijst de 
Commissie erop dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat stedelijke gebieden in alle regio’s 
van de EU dergelijke steun kunnen ontvangen, aangezien de ernst van de specifieke 
problemen van stedelijke gebieden niet alleen met het bbp samenhangt;

3. onderschrijft nogmaals de beginselen die zijn vermeld in zijn resolutie over een actieplan 
inzake stedelijke mobiliteit (2008/2217(INI)) en vraagt dat de twintig maatregelen die de 
Commissie in haar actieplan inzake stedelijke mobiliteit (COM(2009) 490) voorstelt, worden 
uitgevoerd;

4. wijst erop dat stedelijke vervoersdiensten onder het subsidiariteitsbeginsel vallen; benadrukt 
evenwel dat Europese samenwerking, coördinatie en financiering lokale overheden in staat 
zouden stellen de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd aan te gaan, met name wat 
vervoer betreft;

5. verzoekt de Commissie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en met aandacht 
voor de verschillen tussen en de specifieke kenmerken van stedelijke gebieden, te werken aan 
een betere coördinatie van het vervoersbeleid en het cohesiebeleid op stedelijk niveau, in 
samenwerking met de lidstaten, de regio’s en de lokale belanghebbenden, rekening houdend 
met doelstellingen als sociale inclusie, veiligheid, concurrentievermogen en 
milieubescherming; vraagt nogmaals dat een geïntegreerde aanpak verplicht wordt bij de 
programmering en selectie van projecten van de structuurfondsen en het Cohesiefonds;
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6. is verheugd dat de Commissie in het vijfde verslag over de economische, sociale en 
territoriale cohesie aankondigt van plan te zijn een ambitieus Urban-programma op te zetten 
en in het cohesiebeleid meer rekening te houden met stedelijke gebieden;

7. ondersteunt ten volle het gebruik en de bevordering van geïntegreerde plannen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit, met inbegrip van stedelijke logistieke plannen voor goederen 
en diensten; vraagt de Commissie aanbevelingen en leidraden voor het opstellen van deze 
plannen te publiceren, onder meer betreffende de ontwikkeling van infrastructuur voor zachte 
weggebruikers (fietspaden, voetgangerszones enz.) die volledig met het openbaar vervoer 
geïntegreerd is, betere stadsplanning en regelmatige verbindingen met omliggende gebieden 
en plattelandsgebieden, rekening houdend met belangrijke criteria zoals veiligheid, de 
levenskwaliteit van de bewoners, het milieu en economische efficiëntie; stelt voor van het 
bestaan van dergelijke plannen een voorwaarde te maken voor EU-financiering voor 
stedelijke vervoersprojecten;

8. wijst erop dat in de stedelijke mobiliteitsplannen verkeersveiligheidsstrategieën moeten 
worden opgenomen die speciale aandacht besteden aan zwakke weggebruikers;

9. is van mening dat geïntegreerde reservering van tickets op stedelijk, intercity- en regionaal 
niveau essentieel is voor stedelijke mobiliteit en dringt er bij de Commissie op aan best 
practices te bevorderen wat betreft bestaande regelingen binnen de EU en zo nodig specifieke 
maatregelen voor te stellen;

10. benadrukt het belang van toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer van hoge kwaliteit en 
intermodale mobiliteitsketens voor stedelijke en voorstedelijke gebieden, verstedelijkte 
gebieden en aangrenzende plattelandsgebieden als onderdeel van het antwoord op 
ongebreidelde stadsuitbreiding, en verzoekt de Commissie en de lidstaten de uitwisseling van 
best practices op dit vlak te bevorderen;

11. steunt in dit verband maatregelen ter bevordering van de meest duurzame vormen van 
stedelijk openbaar vervoer, zoals metro’s, trams en voertuigen met een lage CO2-uitstoot, 
alsook andere gezonde, niet-gemotoriseerde vervoerswijzen zoals fietsen; moedigt lokale en 
regionale overheden aan hun stedelijk voertuigenpark te vernieuwen met milieuvriendelijkere 
voertuigen en vervoerswijzen;

12. wijst erop dat het gebruik van snelle, schone rivierschepen de ecologische voetafdruk van het 
stedelijk vervoer in aanzienlijke mate kan helpen verkleinen, en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de uitwisseling van best practices op dit vlak te bevorderen;

13. benadrukt dat stedelijke gebieden door hun dichtheid het meest onder verkeersopstoppingen, 
luchtverontreiniging en geluidshinder te lijden hebben en daar ook de grootste veroorzakers 
van zijn; verzoekt de Commissie het gebruik van het openbaar vervoer in deze gebieden aan 
te moedigen als alternatief voor de auto;

14. verzoekt de Commissie het handvest van Leipzig voor duurzame Europese steden ten uitvoer
te leggen en het Parlement van de ontwikkelingen ter zake op de hoogte te houden;
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15. onderstreept het essentiële belang van duurzame vervoersinfrastructuur voor de regio’s en 
steden van Europa en verzoekt de Commissie de bestaande financieringsbronnen te
optimaliseren en innovatieve financieringsoplossingen te verstrekken voor de ontwikkeling 
van deze infrastructuur, via proefprojecten en de bevordering van netwerken zoals het 
SmartCities-project, zonder afbreuk te doen aan de verbindingen tussen stad en platteland;

16. benadrukt dat in beleid inzake investeringen, tarieven en openbaredienstverplichtingen dat 
specifiek van invloed is op het openbaar vervoer rekening moet worden gehouden met de 
essentiële rol van het openbaar vervoer ten aanzien van de sociale cohesie, teneinde een 
gelijke toegang tot werk, onderwijs en cultuur te waarborgen en het ontstaan van stedelijke 
getto’s te voorkomen;

17. verzoekt de Commissie bij de volgende transversale herziening van de verordeningen 
betreffende passagiersrechten speciale aandacht te besteden aan personen met beperkte 
mobiliteit en aan inspraak van betrokken burgerverenigingen;

18. is van mening dat de economische crisis moet worden aangegrepen als een gelegenheid om 
het vervoersbeleid te richten op innovatieve en ecologische vervoerswijzen en interoperabele 
intelligente vervoerssystemen; steunt in dit verband het Civitas-initiatief en het 
burgemeestersconvenant, en verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat beide initiatieven in 
de toekomst worden geactualiseerd met maatregelen om het bestuur van het stadsvervoer en 
intercityvervoer te verbeteren; onderstreept dat de toepassing van intelligente 
vervoerssystemen in belangrijke mate zal bijdragen tot de verbetering van de energie-
efficiëntie en de veiligheid in de vervoerssector, en verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor een gecoördineerde en doeltreffende inzet van intelligente vervoerssystemen in 
de hele EU, en met name in stedelijke gebieden;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten te investeren in intelligente vervoerssystemen die 
innoverende diensten bieden in verband met verschillende vervoerswijzen en verkeersbeheer 
en meer gecoördineerde en "slimmere" vervoersnetwerken;

20. is van mening dat cohesiebeleid van grote invloed is wanneer wordt gekozen voor een 
geïntegreerde aanpak die aspecten als transport (comodaliteit), landgebruik, 
natuurbescherming, klimaatbescherming, geluidsvermindering en energie-efficiëntie behelst;

21. benadrukt de mogelijkheden van de structuurfondsen en het Cohesiefonds bij de voltooiing 
van het TEN-V-programma, met name in stedelijke gebieden, maar betreurt het gebrek aan 
coördinatie tussen cohesiebeleid en vervoersbeleid; roept de lidstaten op meer gebruik te 
maken van de beschikbare middelen; betreurt het gebrek aan duidelijkheid en informatie over 
de uitvoering van de lopende projecten;

22. meent dat steden de voornaamste knooppunten van de TEN-V’s vormen en –
overeenkomstig artikel 170 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – een 
centrale rol in de territoriale, economische en sociale cohesie spelen; verzoekt de Commissie 
bij de herziening van de TEN-V’s duidelijk de link te leggen tussen deze knooppuntsteden en 
hun respectieve havens, luchthavens en logistieke centra;

23. verzoekt de Commissie innovatieve, echt doeltreffende financieringswijzen te gebruiken voor 
vervoersinfrastructuur en -systemen (Europese obligaties, de "gulden regel" enz.) en herhaalt 
zijn verzoek om de begroting voor de TEN-V’s te verhogen.
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