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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 11. januarja 2006 o tematski strategiji za urbano 
okolje (KOM(2005)0718),
1. podpira zamisel o načrtih trajnostnega mestnega prometa (SUTP) kot instrumentu za 

izboljšanje urbanega okolja, poudarja pa, da je treba ta instrument uporabljati prožno, da 
bi lahko v zadostni meri upoštevali specifične potrebe vsake države članice in njihovih 
urbanih območij ter tudi regij, za katere veljajo posebne omejitve;

2. poudarja, da bi načrti trajnostnega mestnega prometa morali vsebovati konkretne in 
merljive cilje, ki jih je mogoče predstaviti in spremljati v pregledu stanja, kar bi povečalo 
širjenje najboljših praks med državami članicami; poudarja, da bi morali biti načrti 
trajnostnega mestnega prometa dovolj prožni, da bi lahko zaobjeli nadaljnji razvoj;

3. meni, da je uporaba okolju prijaznih načinov prevoza in tehnologij ključni dejavnik za 
doseganje čistejšega urbanega okolja; v zvezi s tem navaja zlasti uporabo biogoriv, 
hibridnih avtomobilskih tehnologij, koles ter tovornjakov in avtobusov, ki so v skladu s 
standardom EU za do okolja bolj prijazna vozila (EEV)1; v skladu s tem namerava z 
zanimanjem in pozorno preučiti predlog Komisije o uvedbi čistih vozil javnega prevoza 
in predlaga, da se lokalnim agencijam za energetsko učinkovitost določi mestni promet 
kot posebno delovno področje;

4. ker  je dostopnost ključnega pomena za trajnostni razvoj in zahteva celosten pristop 
urbane politike, poziva institucije EU, naj spodbudijo izmenjave dobre prakse med 
lokalnimi in nacionalnimi organi ter poziva Komisijo, naj spremlja izvajanje obstoječe 
evropske zakonodaje, da bi s tem povečala dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami, še 
posebej pa izvajanje pravil, ki urejajo posebne postopke javnih naročil Skupnosti, ki 
morajo biti izrecno oblikovani na način, primeren za vse uporabnike;

5. podpira razvoj javnega prevoza, ki uporablja trajnostne energetske vire, in poziva, naj se 
med zasebnim in javnim prevozom na urbanih območjih vzpostavi večje ravnovesje;

6. poudarja, da je treba podpreti uvajanje tovrstnih pobud z ustreznim financiranjem EU, 
zlasti iz posebnih programov in skladov, kot je na primer CIVITAS2; podpira stališče 
Komisije o možnostih za pridobitev finančne pomoči za namene okoljskih prednostnih 
nalog na urbanih območjih v predlagani uredbi Life+, Kohezijskem skladu, strukturnih 
skladih in okvirnem raziskovalnem programu, in posledično nasprotuje vsakršnemu 
znižanju njim namenjenih proračunskih sredstev; vendar poudarja potrebo po iskanju 
virov dodatnega posebnega financiranja, da bi se lahko soočili z novimi izzivi, ki izhajajo 
iz strategije za urbano okolje;

7. z zanimanjem ugotavlja, da so poskusi, recimo v Londonu in Stockholmu, prispevali k 
mobilnosti, kakovosti življenja, varovanju okolja in uravnovešeni uporabi različnih 
načinov prevoza;

  
1  Direktiva 2005/55/ES o emisijah plinastih in trdnih onesnaževal
2  CIVITAS: CIty–VITAlity–Sustainability (Mesto–vitalnost–trajnostnost), CIVITAS I (2002–2006) in 
CIVITAS II (2005–2009) imata skupen proračun več kot 300 milijonov EUR.
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8. poudarja potrebo po spodbujanju večje uporabe javnega in skupnega prevoza na urbanih 
območjih; meni tudi, da morajo biti storitve mestnega prometa usklajene z zahtevami 
prostorskega načrtovanja (stara mestna jedra, predmestja, povezave z letališči, postaje, 
industrijske cone, nakupovalni centri itd.) in s potrebami, ki jih narekujejo obče in 
demografske spremembe (starejši ljudje, ljudje s posebnimi potrebami itd.).
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