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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява съгласие с твърдението на Комисията, изразено в Зелената книга „Към 
нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551), че градската мобилност е 
важен елемент за стимулиране на икономическия растеж и заетостта и оказва 
голямо влияние за устойчивото развитие на ЕС, като по този начин реализира 
целите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии;

2. подчертава, че осигуряването на еднакъв достъп до транспортни услуги в градските 
области за всички жители е важен елемент за постигане на териториална сплотеност 
на ЕС;

3. подчертава, че градската мобилност играе решителна роля за осигуряването на 
вътрешна сплотеност на градските агломерации, и поради това стратегиите за 
развитие на градския транспорт трябва да бъдат тясно свързани с по-
широкообхватните стратегии за благоустройство и развитие на градските площи;

4. изразява убеждението си, докато качеството на инфраструктурата и услугите е 
важен елемент за привлекателността и конкурентоспособността на градските 
агломерации, ефективността на транспортните инвестиции зависи от техните връзки 
със стратегията за устойчиво развитие, разработена за дадена агломерация;

5. призовава Комисията, държавите-членки, регионалните и местни органи да 
възприемат интегриран подход при планирането на инвестиции в градските райони;

6. призовава Комисията да извърши преглед на законодателството и насоките на 
Общността, които по непосредствен или посредствен начин определят посоката на 
устойчивото развитие на градовете, с цел да се предложат на регионите и градовете 
съгласувани референтни рамки, които да им улеснят вземането на решения в 
областта на планирането и осъществяването на стратегии за развитие;

7. подчертава, че планирането на развитието на градските райони е в компетенцията 
на местните органи; призовава Комисията да подкрепя местните органи чрез 
насърчаване на пилотните и експериментални решения, да подпомага изследванията 
в областта на градското планиране и да насърчава използването на наличните 
финансови средства в държавите-членки;

8. изразява убеждението си, че разработването на дългосрочен план за устойчиво 
развитие на градските райони трябва да бъде встъпително условие за подпомагане в 
рамките на структурните фондове и Кохезионния фонд;

9. подчертава значението на сътрудничеството между градовете и регионите в процеса 
на разработване на оптимални стратегии за развитие и призовава Комисията да 
включи градската мобилност в обхвата на обмена на опит и най-добри практики, 
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особено в рамките на програмата URBACT и инициативата „Региони за 
икономическа промяна“.
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