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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker sta mobilnost in dostop do prometa bistvena dejavnika za mestni razvoj, zlasti na 
večkratno prikrajšanih območjih, in ker lahko promet pomembno vpliva na regionalni 
razvoj, gospodarstvo, okolje in blaginjo mestnega območja ter njegovih prebivalcev,

B. ker se večina prometnih (zlasti za vseevropska prometna omrežja TEN-T) in 
intermodalnih vozlišč nahaja v mestih in ker ima mestna mobilnost bistven pomen za 
dobro delovanje teh strateških točk pri zagotavljanju dostavnih storitev (feeder services) in 
intermodalnih povezav;

C. ker je poleg okoljskih ciljev ter ciljev za dobro pretočnost in energetsko učinkovitost 
izboljšanje splošne učinkovitosti prometa poglavitni element strategije EU 2020, zlasti na 
mestnih območjih, kjer živi 75 % evropskih državljanov in nastaja 85 % BDP Unije,

1. poudarja pomen učinkovitega, varnega, cenovno dostopnega in okolju prijaznega 
prometnega omrežja pri uresničevanju trajnostne prenove mest ter poudarja, da je v zvezi 
s tem tudi dobro premišljeno načrtovanje regij in mest bistven element, saj je temeljni 
pogoj za dobro delujoč in trajnosten prometni sistem;

2. poudarja, da bi kohezijska politika ter strukturni in kohezijski skladi lahko nudili podporo 
pri spodbujanju mobilnosti v mestih; opozarja Komisijo, da je pomembno mestnim 
območjem vseh regij EU zagotoviti to podporo, ker obsežnost težav, značilnih za mestna 
območja, ni odvisna le od BDP;

3. ponovno izraža podporo načelom iz svoje resolucije o akcijskem načrtu za mobilnost v 
mestih (2008/2217(INI)) ter poziva k izvajanju 20 ukrepov, ki jih predlaga Komisija v 
okviru akcijskega načrta za mobilnost v mestih (KOM(2009)490);

4. opozarja, da velja za mestni prevoz načelo subsidiarnosti; vendar poudarja, da bi 
sodelovanje, usklajevanje in evropsko financiranje lokalnim oblastem omogočili 
spopadanje z izzivi, zlasti v zvezi s prometom;

5. poziva Komisijo, naj si v sodelovanju z državami, regijami in lokalnimi subjekti ter ob 
spoštovanju načela subsidiarnosti ter razlik in posebnosti mestnih območij prizadeva za 
boljšo usklajenost prometne in kohezijske politike na ravni mest, obenem pa naj upošteva 
cilje socialnega vključevanja, varnosti, konkurenčnosti in varstva okolja; ponovno poziva 
k obveznem izvajanju integriranega pristopa pri načrtovanju in izbiri projektov, ki bodo 
sofinancirani iz strukturnih in kohezijskega sklada;

6. pozdravlja pripravljenost, ki jo je pokazala Komisija v svojem 5. poročilu o gospodarski, 
socialni in teritorialni koheziji, da oblikuje ambiciozen program o mestnih območjih ter v 
kohezijski politiki bolj upošteva mestna območja;

7. odločno podpira uporabo in spodbujanje integriranih načrtov mobilnosti v mestih (načrti 
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za mestni promet), vključno z logističnimi načrti za blago in storitve; poziva Komisijo, naj 
objavi priporočila in navodila za pripravo teh načrtov, ki bodo med drugim vključevala 
razvoj mehke prometne infrastrukture (kolesarske poti, cone za pešce, itd.), popolnoma 
integrirane z javnim prometom, ter izboljšanje urbanističnega načrtovanja in redne 
povezave z okolico in podeželjem ob upoštevanju glavnih meril, kot so varnost, kakovost 
življenja prebivalcev, okolje in ekonomska učinkovitost; predlaga, naj EU pogojuje
financiranje projektov mestnega prometa z obstojem teh načrtov;

8. poudarja, da je pomembno zagotoviti, da načrti mobilnosti v mestih vključujejo take 
strategije za varnost na cestah, ki posebno pozornost namenjajo najbolj ranljivim 
uporabnikom cest; 

9. meni, da je sistem enotnih vozovnic za mestni, medkrajevni in regionalni prevoz 
bistvenega pomena za mobilnost v mestih, in poziva Komisijo, naj spodbuja najboljše 
prakse v zvezi z obstoječimi programi v Uniji in po potrebi sprejme tudi posebne ukrepe;

10. poudarja pomen dostopnega, visokokakovostnega in trajnostnega javnega prevoza ter 
intermodalnih verig mobilnosti za mestna in primestna območja, predmestja in bližnja 
podeželska območja kot del odziva na širjenje mest, pa tudi za prikrajšane soseske in 
osebe z omejeno mobilnostjo, ter poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
izmenjavo najboljših praks na tem področju;

11. v zvezi s tem podpira ukrepe za spodbujanje najbolj trajnostnih vrst javnega mestnega 
prometa, kot so podzemna železnica, tramvaji, vozila z nizkimi emisijami CO2, ter drugih 
zdravih, nemotoriziranih načinov prevoza, kot so kolesa; spodbuja lokalne in regionalne 
oblasti, naj mestne vozne parke posodobijo z vozili in vrstami prevoza, ki so okolju bolj 
prijazni;

12. poudarja, da lahko uporaba hitrih, čistih rečnih ladij močno prispeva k zmanjšanju 
ekološkega odtisa mestnega prometa, ter poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo izmenjavo najboljših praks na tem področju,

13. poudarja, da mestna območja zaradi goste naseljenosti trpijo največje zastoje ter največje 
zračno in zvočno onesnaževanje, hkrati pa so tudi največji povzročitelj teh pojavov; 
poziva Komisijo, naj na teh območjih namesto uporabe avtomobilov spodbuja uporabo 
javnega prevoza;

14. poziva Komisijo, naj zagotovi izvajanje Leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih 
ter naj o tem obvešča Parlament;

15. poudarja velik pomen trajnostne prometne infrastrukture za evropske regije in mesta ter 
poziva Komisijo, naj prek pilotnih projektov ter z razvijanjem omrežij, kot je projekt 
SmartCities, optimizira obstoječe vire financiranja ter zagotovi inovativne finančne rešitve 
za razvoj infrastrukture, vendar to ne sme negativno vplivati na povezave med mesti in 
podeželjem;

16. poudarja, da je treba pri naložbeni politiki, določanju tarif in obveznostih javnih storitev, 
ki vplivajo zgolj na to vrsto prometa, upoštevati bistven pomen, ki ga ima javni promet v 
socialni koheziji, da se zaščiti enak dostop do zaposlovanja, izobraževanja in kulture ter 
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da se prepreči nastanek mestnih getov;

17. poziva Komisijo, naj ob prihodnjem medsektorskem pregledu uredb o pravicah potnikov 
nameni posebno pozornost osebam z omejeno mobilnostjo ter vanj vključi ustrezne 
zainteresirane skupine državljanov;

18. meni, da je treba gospodarsko krizo izkoristiti kot priložnost za osredotočanje prometne 
politike na inovativne in okolju prijazne vrste prometa, kot tudi interoperabilne 
inteligentne prometne sisteme; zato podpira pobudo CIVITAS in združenje županov ter 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta obe pobudi v prihodnosti posodobljeni za 
vključevanje ukrepov za izboljšanje upravljanja mestnega in medkrajevnega prometa; 
poudarja, da bo uporaba inteligentnih prometnih sistemov (ITS) znatno prispevala k 
izboljšanju energetske učinkovitosti, varnosti in zaščite prometnega sektorja, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj v vsej Uniji zagotovijo usklajeno in učinkovito uvedbo teh 
sistemov, zlasti na mestnih območjih;

19. poziva Komisijo in države članice, naj vlagajo v ITS, ki zagotavljajo inovativne storitve 
na področju različnih vrst prometa, upravljanja prometa ter bolj usklajenih in 
"pametnejših" prometnih omrežij;

20. meni, da ima kohezijska politika velik vpliv, če deluje celostno in združuje vidike, kot so 
promet (somodalnost), raba zemljišč, varstvo narave in podnebja, zmanjševanje hrupa in 
energetska učinkovitost;

21. poudarja zmožnost strukturnih in kohezijskega sklada za dokončanje programa 
vseevropskega prometnega omrežja, zlasti na mestnih območjih, vendar obžaluje 
pomanjkanje usklajevanja med kohezijsko in prometno politiko; poziva države članice, 
naj bolje izkoristijo razpoložljiva sredstva; obžaluje premalo jasnosti in informacij o 
trenutnem izvajanju projekta,

22. meni, da so mesta glavna vozlišča vseevropskega prometnega omrežja ter da imajo (v 
skladu s členom 170 Pogodbe o delovanju Evropske unije) ključno vlogo pri teritorialni, 
ekonomski in socialni koheziji; poziva Komisijo, naj pri naslednjem pregledu TEN-T 
jasno opredeli povezavo med temi mestnimi vozlišči ter njihovimi pristaniškimi, 
letališkimi in logističnimi centri;

23. poziva Komisijo, naj uporabi inovativne, dejansko učinkovite oblike financiranja 
prometne infrastrukture in prometnih sistemov (evropske obveznice, "zlato pravilo" itd.) 
ter poziva, naj se poveča proračun za vseevropsko prometno omrežje.
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