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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

gezien de mededeling van de Commissie van 11 januari 2006 over een thematische strategie 
voor het stadsmilieu (COM(2005)0718),

1. steunt het idee van duurzaam-stadsvervoerplannen (DSVP's) als instrument ter 
verbetering van het stadsmilieu, maar benadrukt dat dit instrument op flexibele wijze 
moet worden ingezet, zodat aan alle specifieke behoeften van de lidstaten en hun 
stedelijke gebieden, alsmede van regio's met specifieke beperkingen, voldoende 
tegemoet kan worden gekomen;

2. benadrukt dat DSVP's concrete en kwantificeerbare doelen moeten omvatten en dat 
deze binnen het kader van een scorebord moeten worden gepresenteerd en gevolgd, 
waardoor de verspreiding van goede werkwijzen binnen de lidstaten wordt bevorderd; 
wijst op het feit dat DSVP's flexibel genoeg moeten zijn om op nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen inspelen;

3. is van mening dat het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen en 
technologieën een sleutelfactor is bij het streven naar een schoner stadsmilieu; wijst in 
dit verband met name op het gebruik van biobrandstoffen, technologieën voor hybride 
auto's, fietsen en vrachtwagens en bussen die aan de EEV-norm (milieuvriendelijker 
gemaakt voertuig)1 van de EU voldoen; ziet derhalve met grote belangstelling uit naar 
het voorstel van de Commissie voor de invoering van schone voertuigen voor het 
openbaar vervoer en stelt voor dat de plaatselijke instellingen voor energiebesparing 
specifieke activiteiten krijgen toegewezen in verband met het stadsvervoer;

4. onderkent dat toegankelijkheid van centraal belang is voor duurzame ontwikkeling en 
moet worden benaderd door middel van een geïntegreerde stedelijke beleidsaanpak; 
roept de instellingen van de Unie derhalve op uitwisselingen van goede praktijken 
tussen plaatselijke en nationale autoriteiten te stimuleren en verzoekt de Commissie de 
handhaving van de bestaande Europese wetgeving ter bevordering van de 
toegankelijkheid voor mensen met een handicap te bewaken, en met name de regels ten 
aanzien van de specifieke communautaire aanbestedingsprocedures, die uitdrukkelijk 
vereisen dat het betrokken ontwerp voor alle gebruikers geschikt moet zijn;

5. is voorstander van de ontwikkeling van het openbaar vervoer met behulp van duurzame 
energiebronnen en pleit voor een beter evenwicht tussen het individuele en collectieve 
vervoer in stedelijke gebieden;

6. benadrukt de noodzaak om de invoering van dergelijke initiatieven met de nodige EU-
middelen te ondersteunen, vooral uit speciale programma's en fondsen als CIVITAS2; 

  
1 Richtlijn 2005/55/EG over emissies van verontreinigend gas en verontreinigende deeltjes.
2 CIVITAS: CIty-VITAlity-Sustainability, CIVITAS I (2002-2006) en CIVITAS II (2005-2009) beschikken over 
een totale begroting van meer dan 300 miljoen euro.
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deelt het standpunt van de Commissie dat er mogelijkheden bestaan om voor de aanpak 
van milieuprioriteiten in stedelijke gebieden financiële bijstand te verkrijgen in het 
kader van de voorgestelde LIFE+-verordening, het Cohesiefonds, de structuurfondsen 
en het kaderprogramma voor onderzoek en is dan ook gekant tegen de inkrimping van 
de middelen voor deze instrumenten; wijst echter op de noodzaak om bronnen van 
aanvullende specifieke financiering te identificeren met het oog op de nieuwe 
uitdagingen die voortvloeien uit de strategie voor de stedelijke omgeving;

7. merkt met belangstelling op dat de mobiliteit, de levenskwaliteit, de milieubescherming 
en het evenwicht tussen de modaliteiten alle geprofiteerd hebben van experimenten 
zoals in Londen en Stockholm;

8. wijst erop dat het gebruik van het openbaar en collectief vervoer in stedelijke gebieden 
moet worden gestimuleerd; is tevens van mening dat de stedelijke vervoersdiensten 
toegesneden moeten zijn op de behoeften van de ruimtelijke ordening (oude 
stadswijken, buitenstedelijke gebieden, verbindingen met luchthavens, stations, 
industriegebieden, winkelgebieden, enz.) en op de behoeften van de publieke en 
demografische veranderingen (ouderen, mensen met een handicap, enz.).
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