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Mot en ny kultur för rörlighet i städer 

Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2008 om temat ”Mot en ny kultur för 

rörlighet i städer” (2008/2041(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av grönboken ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” (KOM(2007)0551), 

– med beaktande av vitboken ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval 

inför framtiden” (KOM(2001)0370), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa 

– Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma 

transportpolitiken” (KOM(2006)0314), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”För ett Europa med säkrare, renare och 

effektivare rörlighet. Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen” 

(KOM(2007)0541), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ett konkurrenskraftigt 

motorfordonsregelverk för tjugohundratalet: Kommissionens ställningstagande till 

slutrapporten från högnivågruppen CARS 21 (Ett bidrag till EU:s strategi för tillväxt och 

sysselsättning)” (KOM(2007)0022), 

– med beaktande av kommissionens meddelande om initiativet ”Den intelligenta bilen”. 

”Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon” 

(KOM(2006)0059), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Godslogistik i Europa – Nyckeln till 

hållbar rörlighet” (KOM(2006)0336), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för godslogistik” 

(KOM(2007)0607), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Om den temainriktade strategin för 

stadsmiljön” (KOM(2005)0718), 

– med beaktande av kommissionens förslag och riktlinjer samt Europaparlamentets 

yttranden avseende strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och sjunde 

ramprogrammet för forskning, 

– med beaktande av det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (KOM(2007)0817), 

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om bidraget till diskussionerna 



om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte 20081, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om hållbara transporter för ett rörligt 

Europa2, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett 

konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk3, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 september 2007 om Godslogistik i Europa –

 Nyckeln till hållbar rörlighet4, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 september 2006 om den temainriktade 

strategin för stadsmiljön5, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 

”Rörlighet i städer”, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism samt yttrandena från 

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional utveckling 

(A6-0252/2008), och av följande skäl: 

A. Stadsområdena (städerna och deras omgivningar) är i många avseenden av yttersta vikt 

för EU-medborgarnas liv. Trots deras olika storlek och struktur konfronteras 

stadsområdena med liknande problem och utmaningar när det gäller föroreningar, 

trafikstockningar, buller och trafiksäkerhet till följd av rörligheten i stadsområdena. 

B. Det finns ett stort behov av nytänkande och innovativa lösningar när det gäller rörligheten 

i städerna, eftersom stadstrafiken i stor utsträckning bidrar till klimatförändringar, 

föroreningar och andra miljöproblem och med hänsyn till de relaterade negativa 

effekterna på livskvaliteten och stadsborna. Dessa problem måste tacklas om en 

övergripande EU-strategi för att bekämpa klimatförändringen och andra miljöproblem ska 

bli framgångsrik. 

C. Det är viktigt att ansvaret delas på lämpligt sätt mellan EU, städerna och kommunerna, 

och i detta sammanhang bör EU ha en klart definierad roll. I linje med principen om 

bättre lagstiftning och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör 

gemenskapsåtgärder på området för rörlighet i städerna endast vidtas när det finns ett 

tydligt mervärde på EU-nivå. 

D. Principerna för EU:s inre marknad bör även beaktas på området för rörlighet i städerna. 

E. Europeiska städer och kommuner bör kunna välja mellan många flexibla instrument för 

att sammanställa en skräddarsydd ”policymix” och ta fram integrerade, hållbara, socialt 

effektiva och ekonomiskt livskraftiga lösningar på sina rörlighetsproblem. Bättre 
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logistiska lösningar och en övergång till mer hållbara transportslag bör eftersträvas på alla 

transportområden (fotgängare, cyklister, offentliga och privata passagerartransporter, 

leverans av varor och tjänster) för att göra stadskärnorna mer lättillgängliga och säkra en 

flytande trafik, vilket är av största betydelse för boende, besökare, pendlare, producenter 

och varu- och tjänsteleverantörer, särskilt små och medelstora företag. Det är särskilt 

viktigt att de valda instrumenten är förenliga med varandra så att myndigheterna i ett 

senare skede kan utföra en gränsöverskridande övervakning av vägtrafikbrott i 

stadsområden. 

F. EU:s politik i fråga om stadstransporter måste ta hänsyn till den ekonomiska, sociala, 

regionala och miljömässiga sammanhållningen. Man bör särskilt beakta de särskilda 

problemen och förutsättningarna i de nya medlemsstaterna. 

G. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid behoven för arbetstagare (pendlare), personer med 

funktionshinder, barn (barnvagnar), de minst gynnade befolkningsgrupperna och äldre. 

Man bör hålla i åtanke att den snabbt åldrande europeiska befolkningen medför 

demografiska förändringar och nya behov när det gäller rörligheten i samhällena. 

H. Det är mycket viktigt att följa ett nytt tillvägagångssätt i den strategiska planeringen för 

stadsområdena för att föregripa de utmaningar på området för miljö, energi och rörlighet 

som kommer att uppstå inom de kommande årtiondena. 

I. Internaliseringen av externa kostnader är ett viktigt steg på vägen mot ökad kunskap om 

kostnaderna inom transportsektorn. Man bör undersöka möjligheterna till 

korssubventionering av hållbara transportkoncept i städerna i syfte att säkra en rättvis 

behandling av både godstransporter och passagerartransporter och av de olika 

transportformerna. Det krävs insatser för att utveckla nya finansiella instrument och för 

att bättre och oftare utnyttja befintliga finansiella instrument såsom strukturfonderna och 

Sammanhållningsfonden för att hitta lösningar för hållbar rörlighet i städer. 

Europeiska unionens roll 

1. Europaparlamentet välkomnar den ovannämnda grönboken som ett lämpligt 

diskussionsunderlag. Parlamentet välkomnar även att berörda parter i stor utsträckning 

deltar i opinionsbildningsprocessen och i utarbetandet av EU:s framtida politik för 

transporter i städerna. 

2. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att tydligt avgränsa EU:s ansvarsområden i 

linje med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som fastställs i fördragen. 

Parlamentet erkänner principen att de lokala myndigheterna är fria att anta sin egen 

rörlighetspolitik, förutsatt att de inte överskrider befintlig nationell lagstiftning och 

gemenskapslagstiftning. Parlamentet förväntar sig samtidigt - i enlighet med ovannämnda 

principer - att medlemsstaterna, städerna och kommunerna är medvetna om sitt eget 

ansvar för att bättre organisera och planera rörligheten i städerna. Parlamentet medger 

dock att gemensamma åtgärder på området för rörlighet i städerna inom gemenskapen kan 

medföra ett klart mervärde inom vissa områden. 

3. Europaparlamentet anser att EU bör utarbeta en allmän strategi för rörlighet i städerna, 

som leder till en mer rationell användning av privatbilar och främjar en övergång mot 

hållbara transportslag, i linje med sina åtaganden för miljöskydd och minskning av 

växthusgasutsläppen. 



4. Europaparlamentet anser att det krävs åtgärder på EU-nivå inom följande områden och 

kräver 

– att man utvecklar ett integrerat helhetskoncept för rörlighet i städerna, vilket ska 

fungera som en gemensam referensram för europeiska, nationella, regionala och 

lokala aktörer (kommuner, medborgare, näringsliv och industri); konceptet bör 

grundas på principen om EU:s inre marknad för hållbar rörlighet och bör beakta 

städernas livskraft och konsekvenserna för demografin (utflyttning från städerna); 

städerna och stadsområdena bör på så sätt stimuleras till att utforma integrerade och 

övergripande hållbara planer för rörligheten i städerna, med tonvikten på långsiktig 

stadsplanering; i detta avseende uppmanas kommissionen att undersöka hur man 

kan koppla de hållbara planerna för rörligheten i städerna till EU:s samfinansiering 

av transportprojekt i städer med mer än 100 000 invånare och till EU:s lagstiftning, 

beslut och mål för minskningen av olyckor, koldioxidutsläpp, lokala avgasutsläpp 

och buller, 

– att man tar fram och effektivt sprider tillförlitliga och jämförbara uppgifter om alla 

aspekter som rör rörlighet i och kring städer med hänsyn tagen till framtida 

förändringar av ramvillkoren (t.ex. demografiska förändringar, ekonomisk tillväxt 

och klimatförändringar),  

– att man sammanställer en förteckning över gällande gemenskapsbestämmelser som 

direkt eller indirekt berör rörligheten i städerna, och att man samtidigt undersöker 

om det finns möjlighet till förbättring och förenkling, 

– att man utvärderar medlemsstaternas införlivande och tillämpning av 

gemenskapslagstiftningen på området för stadstransporter, särskilt 

passagerartransporter,  

– att man tar fram en lista över lokala initiativ som har tagits för att hantera vissa av 

de problem som behandlas i grönboken (t.ex. vägtullar, miljözoner, säkra 

kollektivtransporter, skydd av cyklister, etc.); parlamentet hoppas att denna lista kan 

utgöra grunden för ett utbyte av bästa praxis inom dessa områden, 

– att man övervakar lokala åtgärder med anknytning till tillträdet till stadskärnor, för 

att undvika nya handelshinder inom EU:s inre marknad, 

– att man upprättar en ”europeisk plattform för rörlighet i städerna” eller något annat 

effektivt forum som sammanför alla uppgifter, bästa praxis och politisk information 

om rörlighet i städerna på ett överskådligt sätt, för att ge medborgare och politiska 

beslutfattare enkel tillgång till central information som krävs för att utveckla 

politiken om rörlighet i städerna; parlamentet betonar att en sådan plattform, för att 

undvika byråkrati, bör i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintliga 

databaser, resurser och institutioner, 

– att man bedömer de externa kostnaderna för olika transportslag samt undersöker 

möjligheten att internalisera dem. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna verka 

för att övervinna nationella hinder för stadsprojekt, dock utan att föreslå EU-lagstiftning 

som skulle kunna begränsa den lokala flexibilitet som krävs för att lösa problem med 



rörlighet. 

Lagstiftning 

6. Europaparlamentet anser det nödvändigt att EU tar hänsyn de särskilda krav 

stadstransporter ställer på de politiska områden där unionen fungerar som lagstiftare (t.ex. 

budgetpolitik, miljöpolitik, social- och arbetsmarknadspolitik, konkurrenspolitik, 

industripolitik, regional- och sammanhållningspolitik, transport- och 

trafiksäkerhetspolitik och energipolitik).  

Standardisering och harmonisering 

7. Europaparlamentet kräver särskilda europeiska standardiserings- och 

harmoniseringsregler och/eller riktlinjer för standardisering och harmonisering, som i 

första hand omfattar 

– utformning och utnyttjande av miljözoner och vägtullar; parlamentet anser att 

beslutet om att införa dessa åtgärder bör fattas på lokal nivå med hänsyn till varje 

stadsområdes särskilda situation; i enlighet med principen för EU:s inre marknad 

bör särskild tonvikt läggas vid samverkande strukturer för att möjliggöra ett fritt 

trafikflöde och undvika avvikande initiativ i olika medlemsstater, 

– tekniska och organisatoriska krav på driftskompatibiliteten för olika transportslag, 

såväl för passagerare som för gods, 

– rörligheten för personer med funktionshinder, äldre, personer med små barn och de 

minst gynnade befolkningsgrupperna, 

– förbättring av trafiksäkerheten i enlighet med europeisk och nationell lagstiftning, 

– tillgång till och driftskompatibilitet hos teknik för intelligenta transportsystem för 

användning inom hela EU. 

Spridning och utbyte av bästa metoder 

8. Europaparlamentet efterlyser dessutom lämpliga åtgärder för att främja utbyte av bästa 

metoder, framför allt när det handlar om  

– optimering av användningen av befintlig infrastruktur, exempelvis genom flexibla 

koncept för användningen av vägarna,  

– antagande av kombinerade transport- och rörlighetskoncept (vägar, järnvägar, 

vattenvägar), 

– integrerade biljett- och faktureringssystem som förenklar tillgången till, och olika 

sätt att använda, olika transportslag, 

– skräddarsydda hållbara rörlighetsplaner och stödåtgärder för fysisk planering och 

stadsplanering (”de korta avståndens stad”), med deltagande på ett tidigt stadium av 

alla berörda parter, 

– riktlinjer för att säkra interinstitutionellt samarbete mellan alla avdelningar inom 



lokala och regionala myndigheter och allmännyttiga företag vid planering av projekt 

i stadsområden, 

– innovativa lösningar för effektiva godstransporter, särskilt för varudistributionen i 

städerna, inklusive pålitliga last- och avlastningssystem för att underlätta 

verksamheten på de sista sträckorna, 

– hållbara transporttjänster för att säkra rörligheten för turister i stadsområden och 

förorter, 

– riktlinjer för en miljömedveten offentlig upphandlingspolitik, 

– bättre utformning av rena kollektiva passagerartransporter med fokus på effektivitet, 

attraktionskraft, minskning av utsläppen och tillgänglighet, inklusive för 

funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet, samt med fokus på 

säkerhet, 

– främjande av hållbara rörlighetskedjor: 

gång-cykling-bildelning-samåkning-taxi-kollektiv/offentlig rörlighet, 

– organisering av närtransporterna på ett bättre sätt, 

– trafikförvaltningsåtgärder som optimerar logistik- och rörlighetshanteringen för att 

minska och/eller undvika transporter, t.ex. distansarbete eller flexibla arbets- och 

undervisningstider, 

– åtgärder för att främja virtuell rörlighet, till exempel e-lärande, e-banktjänster, 

teleshopping och telekonferenser, 

– inrättande av miljözoner och vägtullar, 

– regler och rutiner för parkering, såsom införande av parkeringsvägledningssystem, 

– förbättring och spridning av användningen av intelligenta transportsystem. 

9. Europaparlamentet efterlyser bredast möjliga spridning av information om frågor som rör 

rörlighet i städerna, såsom statistik från Eurostat och Care (gemenskapsdatabas för 

trafikolyckor). Parlamentet kräver att tillgången till Care-databasen öppnas, eftersom 

denna databas skulle vara ett kraftfullt verktyg för utbyte av information och expertis 

bland de yrkesverksamma inom transportområdet. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja de lokala myndigheterna genom 

att främja pilotprojekt och försöksprojekt, särskilt när det gäller tillämpningen av en 

integrerad strategi i frågor som gäller rörlighet i städerna, samt ge stöd till forskning om 

stadsplanering. 

Forskning och utveckling 

11. Europaparlamentet betonar behovet av forskning och utveckling på området för hållbara 

transporter, särskilt behovet av att främja tekniska framsteg i utvecklingen av ren 

fordonsteknik. Kommissionen och rådet uppmanas att investera i rena, effektivare, 

konsumentinriktade och säkra stadstransportsystem, och att vidta åtgärder för att skapa en 



marknad för sådana system. 

12. Europaparlamentet påpekar att EU måste delta i utvecklingen och främjandet av 

intelligenta transportsystem och i finansieringen av innovativ teknik, eftersom detta i stor 

utsträckning kan bidra till att bland annat öka trafiksäkerheten, trafikflödet och den 

logistiska effektiviteten. Parlamentet anser därför att EU bör stödja vidareutvecklingen av 

sådana system och framför allt arbeta för att de får en ökad användning. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta tillgängliga och inbördes 

förenliga förteckningar över forsknings- och utvecklingsprojekt om rörlighet i städer 

inom EU:s olika ramprogram, och ange eventuella exempel som tillämpats i praktiken. 

Samordning mellan myndigheter 

14. Europaparlamentet understryker att utbyte av bästa praxis för rörlighetshantering och 

bättre samordning är mycket viktigt för att förbättra stadstransporterna och rörligheten, 

eftersom man har konstaterat en brist på lämplig ansvarsfördelning, bristande samordning 

mellan olika lokala, regionala och nationella myndigheter samt otillräcklig samordning 

vid planering av transportsystem i städer och förorter och på landsbygden. Parlamentet 

påpekar att dålig samordning mellan lokala myndigheter leder till högre 

leveranskostnader, mer trafik och därför också mer miljöföroreningar. 

15. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning mellan lokala närmyndigheter för att 

säkra en viss grad av konsekvens och en hållbar och harmonisk utveckling av lokal och 

regional transportinfrastruktur i gränsöverskridande områden och på andra platser. 

Integrerad strategi 

16. Europaparlamentet anser att stadsutvecklingen och stadsplaneringen måste utföras på ett 

integrerat sätt, där man tar hänsyn till aktuella och framtida transportbehov i städer. 

Inrättandet av snabbtågsförbindelser mellan stadskärnor och båt-, järnvägs- och 

flygterminaler och särskilt i avsides belägna regioner bör vara en prioritering vid 

storskalig stadsplanering och modernisering. 

17. Europaparlamentet påminner om att man mot bakgrund av den allt snabbare 

urbaniseringen i högre grad bör uppmärksamma förorter och stadsområden. 

Medborgarnas ansvar 

18. Europaparlamentet understryker den enskilde medborgarens ansvar och anser att det är 

nödvändigt att uppmuntra medborgarna till att kritiskt ifrågasätta sitt beteende som 

trafikanter och att om möjligt aktivt delta i lokala forum för rörlighet i städerna. 

Parlamentet anser att de flesta medborgare kan ändra sina vanor, t.ex. när det gäller 

användningen av privata bilar och alternativa transportsätt (gå, cykla eller 

kollektivtransporter), och därmed personligen bidra till att göra staden renare och bättre 

att leva i. Parlamentet kräver att andra rörlighetsalternativ tillhandahålls av nationella, 

regionala och lokala myndigheter för att underlätta dessa ändringar. De europeiska, 

nationella, regionala och lokala myndigheterna uppmanas dessutom att utöka utbildnings- 

och informationskampanjerna för att göra medborgarna mer medvetna om sitt beteende i 

trafiken. Parlamentet betonar att utbildningskampanjer är särskilt viktiga för den yngre 

generationen. 



19. Europaparlamentet belyser i detta sammanhang den betydelse och den växande framgång 

som den ”bilfria dagen” har i samband med den europeiska mobilitetsveckan. Under 2007 

deltog 1909 städer från 23 medlemsstater i detta initiativ. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att fortsätta uppmuntra detta initiativ och arbeta för att det ska 

få stor spridning. 

20. Europaparlamentet anser att en undersökning måste genomföras för att ta fram detaljerad 

information om alla aspekter av medborgarnas val och möjligheter när det gäller rörlighet 

i städerna (privat- respektive kollektivtransport). Parlamentet efterlyser ny och 

standardiserad insamling av uppgifter om frågor som behandlats i mindre utsträckning, 

såsom fotgängares och cyklisters beteende och medborgarnas motivation för att använda 

vissa transportslag i stället för andra. 

Finansiering 

21. Europaparlamentet anser att EU i stor utsträckning kan bidra till finansieringen av 

åtgärder på området för transport av passagerare och gods i städerna, t.ex. med medel från 

strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, och uppmanar kommissionen att axla sitt 

ansvar på det här området. Parlamentet hänvisar till medlemsstaternas finansieringsansvar 

enligt gemenskapsrätten för åtgärder på miljö- och transportområdet. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla specifika marknadsekonomiska 

instrument för att skapa en balanserad och fördelaktig ram för hållbar rörlighet i 

stadsområden. 

23. Europaparlamentet kräver i samband med den kommande översynen av EU:s budget att 

finansieringen av projekt med EU-medel i framtiden i större utsträckning ska omfattas av 

villkor och krav avseende hållbara transporter och miljöskydd, och anser att detta är ett 

lämpligt instrument för att främja miljövänliga och brett tillgängliga transportkoncept.  

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att själv eller tillsammans med t.ex. 

Europeiska investeringsbanken, undersöka de nuvarande och framtida möjligheterna för 

att finansiera stadstransporter. Parlamentet föreslår att man utarbetar omfattande riktlinjer 

som på ett systematiskt sätt redogör för de medel som står till förfogande för 

stadstransporter. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att undersöka frågan om 

korssubventioneringar på transportområdet för att säkra en rättvis behandling mellan alla 

transportslag och mellan passagerar- och godstransporter. Alla aspekter av offentlig-

privata partnerskap och deras eventuella bidrag till hållbar rörlighet i städerna bör 

dessutom utvärderas. 

25. Europaparlamentet uppmanar Europaparlamentets presidium och dess tjänsteavdelningar 

att föregå med gott exempel genom att genomföra sina egna beslut och utöka åtgärderna 

för rörlighetshantering för parlamentsledamöter, tjänstemän och besökare, i syfte att 

integrera hållbar rörlighet inom ramen för EMAS-förordningen. 

o 

o   o 

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 



 

 


