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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s tvrzením, které Komise uvedla v zelené knize „Na cestě k nové kultuře městské 
mobility“ (KOM(2007)0551), že městská mobilita je považována za významný prvek na 
podporu růstu a zaměstnanosti a vyvážený rozvoj v EU, a jako taková přispívá k plnění 
cílů Lisabonské a Göteborgské strategie;

2. zdůrazňuje, že zajištění rovného přístupu k dopravním službám občanům v městských 
oblastech je nezbytně důležité pro dosažení územní soudržnosti v EU;

3. zdůrazňuje, že městská mobilita hraje významnou úlohu při zajišťování vnitřní 
soudržnosti v centrech měst, a strategie rozvoje městské dopravy proto musí být úzce 
spjaty s širšími strategiemi územního rozvoje a rozvoje městských oblastí;

4. pevně věří, že zatímco kvalita dopravní infrastruktury a dopravních služeb je zásadním 
prvkem pro zajištění atraktivnosti a konkurenceschopnosti městských center, účinnost 
dopravních investic závisí na vyvážené rozvojové strategii jednotlivých městských center;

5. vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní samosprávu, aby zaujaly integrovaný 
přístup k investičnímu plánování městských oblastí;

6. vyzývá Komisi, aby provedla revizi právních předpisů a pokynů Unie, které mají přímý 
nebo nepřímý vliv na to, jakým způsobem je prosazován vyvážený městský rozvoj, s 
cílem nabídnout regionům a městům společný referenční rámec, který jim umožní 
snadnější volbu, pokud jde o plánování a provádění rozvojové strategie; 

7. zdůrazňuje, že plánování městského rozvoje spadá do pravomoci místních orgánů; vyzývá 
Komisi, aby podporovala místní orgány tím, že bude prosazovat pilotní a zkušební 
projekty, které poskytují pomoc při výzkumu v oblasti městského plánování a motivují k 
využívání dostupných finančních zdrojů v členských státech;

8. pevně věří, že přístup k podpoře ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti by měl být 
podmínkou při navrhování dlouhodobého plánu vyváženého rozvoje měst;

9. zdůrazňuje, že spolupráce mezi městy je regiony a důležitá pro vypracování optimálních 
rozvojových strategií, a vyzývá Komisi, aby začlenila městskou mobilitu do systémů 
výměn zkušeností a osvědčených postupů, zejména v rámci programu URBACT a 
iniciativy nazvané „Regiony pro hospodářskou změnu“.
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