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FÖRSLAG

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

A. Rörlighet och tillgång till transporter är väsentliga faktorer för stadsutvecklingen, särskilt i 
områden som är missgynnade i flera avseenden. Transporterna kan vara mycket viktiga 
för den regionala utvecklingen, liksom för ekonomin, miljön, välståndet och befolkningen 
i ett stadsområde.

B. Städerna är privilegierade kommunikationsknutpunkter (särskilt i fråga om de 
transeuropeiska transportnäten) där olika transportformer möts. Rörligheten i städerna är 
mycket viktig för att dessa strategiska punkter ska fungera väl och garantera både 
anslutningstrafik och möjlighet att byta mellan olika transportformer.

C. Vid sidan av miljö-, rörlighets- och energieffektivitetsmålen är välfungerande transporter 
en mycket viktig del av Europa 2020-strategin. Det gäller framför i allt städerna, som 
hyser 75 procent av den europeiska befolkningen och genererar 85 procent av unionens 
BNP.

1. Europaparlamentet betonar betydelsen av ett effektivt, säkert, rimligt prissatt och 
miljövänligt transportnät för genomförande av en bestående förnyelse av stadsmiljön och 
framhåller att väl avvägd region- och stadsplanering även är en viktig del i detta, eftersom 
det är en grundförutsättning för ett välfungerande och hållbart transportsystem.

2. Europaparlamentet framhåller att sammanhållningspolitiken, strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, kan bidra till att främja rörligheten i städerna. Parlamentet 
uppmärksammar kommissionen på vikten av att se till att alla regioner i EU får del av ett 
sådant stöd, eftersom omfattningen av problemen i städerna inte enbart är korrelerad till 
BNP.

3. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de principer som ingick i dess resolution om 
handlingsplanen för rörlighet i städer (2008/2217(INI)) och välkomnar de åtgärder som 
kommissionen föreslår inom ramen för handlingsplanen för rörlighet i städer 
(KOM(2009)0490).

4. Europaparlamentet erinrar om att transporterna i städerna omfattas av 
subsidiaritetsprincipen. Parlamentet understryker dock att samarbete, samordning och 
finansiering på europeisk nivå skulle göra det lättare för de lokala myndigheterna att klara 
utmaningarna, särskilt i fråga om transporter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
och med beaktande av befintliga skillnader mellan städer samt städernas särdrag – arbeta 
tillsammans med medlemsstater, regioner och lokala intressenter för att samordna 
transport- och sammanhållningspolitiken bättre på stadsnivå. Parlamentet framhåller att 
detta bör ske samtidigt som man tar hänsyn till målen med social integrering, säkerhet, 
konkurrenskraft och miljöskydd. Parlamentet upprepar sin begäran att en sådan integrerad 
strategi ska vara obligatorisk vid planering och urval av projekt som får stöd från 



PE450.692v02-00 4/7 AD\850400SV.doc

SV

strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

6. Europaparlamentet välkomnar den vilja som kommissionen uttrycker i sin femte rapport 
om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen att införa ett ambitiöst 
stadsprogram och att i högre grad beakta städerna i sammanhållningspolitiken.

7. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till användning och främjande av integrerade, 
hållbara rörlighetsplaner för städerna (transportplaner för städerna), som även bör omfatta 
logistikplaner för varor och tjänster i städerna. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att offentliggöra rekommendationer och riktlinjer för utarbetande av sådana
planer, vilka bland annat bör omfatta utveckling av s.k. mjuk transportinfrastruktur (cykel-
och gångvägar m.m.), som är fullständigt integrerad med kollektivtrafiken, liksom bättre 
stadsplanering och regelbundna förbindelser till närområden och landsbygdsområden, med 
beaktande av nyckelkriterier som säkerhet, invånarnas livskvalitet, miljö och 
energieffektivitet. Parlamentet föreslår att sådana planer görs till ett villkor för EU-
finansiering av transportprojekt i städerna.

8. Europaparlamentet påminner om behovet av att se till att planerna för rörlighet i städer 
inbegriper trafiksäkerhetsstrategier som tar särskild hänsyn till de mest sårbara 
användarna.

9. Europaparlamentet anser att integrerade biljettsystem, både i städer, mellan städer och på 
regional nivå, är avgörande för rörlighet i städerna och uppmanar med kraft kommissionen 
att främja bästa praxis när det gäller de system som redan finns i unionen och att i 
förekommande fall lägga fram särskilda åtgärder.

10. Europaparlamentet betonar betydelsen av tillgång till högklassiga offentliga transporter 
och intermodala rörlighetslänkar för stads- och förortsområden, storstadsregioner och 
närliggande landsbygdsområden när det gäller att hantera stadsutbredningen, något som 
även omfattar eftersatta grannskap och människor med begränsad rörlighet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja utbyte av bästa praxis på detta 
område.

11. Europaparlamentet stöder i detta sammanhang åtgärder för att främja de mest hållbara 
offentliga transportsätten i städerna, såsom tunnelbana, spårvagn och utsläppssnåla 
fordon, samt andra hälsovänliga och icke-motoriserade transportsätt som cyklar.
Parlamentet uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att förnya 
stadsfordonsparken med miljövänligare fordon och transportsätt.

12. Europaparlamentet konstaterar att användningen av snabba, rena flodfartyg kan spela stor 
roll för att göra transporterna i städerna mer miljövänliga och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att främja utbytet av bästa praxis i detta avseende.

13. Europaparlamentet understryker att städerna på grund av sin höga befolkningstäthet är de 
områden som är mest utsatta för och alstrar mest trafikstockningar samt luftföroreningar 
och buller. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja kollektiva transportformer 
som alternativ till bilar i städerna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Leipzigstadgan om hållbara 
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städer genomförs och att hålla parlamentet underrättat om utvecklingen.

15. Europaparlamentet understryker hållbara transportinfrastrukturers avgörande betydelse för 
Europas regioner och städer och uppmanar kommissionen att optimera befintliga 
finansieringskällor och tillhandahålla nyskapande finansieringslösningar för att utveckla 
transportinfrastrukturerna genom pilotprojekt och främjande av nät såsom projektet smarta 
städer, utan att detta inverkar negativt på förbindelserna mellan städer och landsbygd.

16. Europaparlamentet understryker att kollektivtrafikens avgörande betydelse för den 
sociala sammanhållningen bör beaktas i investeringspolitiken, avgiftssystemet och de 
allmännyttiga företagens skyldigheter i fråga om dessa transporter, för att försvara lika 
möjligheter till arbete, utbildning och kultur och för att undvika att det bildas getton i 
städerna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid nästa övergripande översyn av 
bestämmelserna om passagerarrättigheter ta särskild hänsyn till grupper av personer med 
nedsatt rörlighet och se till att sammanslutningar av berörda grupper blir delaktiga i 
arbetet.

18. Europaparlamentet anser att den ekonomiska krisen måste utnyttjas som ett tillfälle att 
rikta in transportpolitiken på nyskapande och miljövänliga transportsätt samt 
driftskompatibla, intelligenta transportsystem. Parlamentet stödjer därför 
Civitas-initiativet och det s.k. borgmästaravtalet och uppmanar kommissionen att se till att 
båda dessa initiativ i framtiden uppdateras så att de omfattar åtgärder för förbättringar av 
trafikledningen i städer och av trafiken mellan städer. Parlamentet understryker att 
tillämpningen av intelligenta transportssystem avsevärt kommer att bidra till bättre 
energieffektivitet och säkerhet samt trygghet inom transportsektorn, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att garantera samordnad och effektiv tillämpning av 
intelligenta transportssystem i hela EU och särskilt i stadsområden.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera i 
intelligenta transportssystem som tillhandahåller innovativa tjänster inom olika 
transportsätt och i trafikledningen samt mer samordnade och ”smartare” transportnät.

20. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken får stor effekt när den tillämpas på 
ett integrerat sätt, även ifråga om transporter (sammodalitet), markanvändning, 
naturskydd, klimatskydd, bullerminskning och energieffektivitet.

21. Europaparlamentet betonar strukturfondernas och Sammanhållningsfondens potential i 
samband med fullbordandet av programmet för de transeuropeiska transportnäten, särskilt 
i städerna, men beklagar bristen på samordning mellan sammanhållningspolitiken och 
transportpolitiken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad utnyttja de 
resurser som redan finns och beklagar att genomförandet av det pågående programmet 
brister i klarhet och information.

22. Europaparlamentet anser att städerna är de främsta knutpunkterna i de 
transeuropeiska transportnäten och att de är grundläggande för den territoriella, 
ekonomiska och sociala sammanhållningen, i enlighet med artikel 170 i EUF-fördraget.
Parlamentet uppmanar kommissionen att vid nästa översyn av de 
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transeuropeiska transportnäten tydligt fastställa förhållandet mellan de städer som 
fungerar som knutpunkter och motsvarande hamnar, flygplatser och logistikplattformar.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa innovativa och verkligt effektiva 
metoder för finansiering av infrastrukturer och transportsystem (europeiska obligationer, 
den ”gyllene regeln” etc.) och upprepar sitt krav på en ökad budget för de 
transeuropeiska transportnäten.
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