
PA\707460DA.doc PE402.521v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2008/0000(INI)

8.2.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Transport- og Turismeudvalget

om grønbog - På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer
(2008/0000(INI))

Rådgivende ordfører: Jan Olbrycht



PE402.521v01-00 2/3 PA\707460DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\707460DA.doc 3/3 PE402.521v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enig i Kommissionens påstand i dens grønbog " På vej mod en ny kultur for mobilitet i 
byer" (KOM(2007)0551) om, at mobilitet i byer er en væsentlig faktor for økonomisk 
vækst og beskæftigelse samt afbalanceret udvikling i EU, og som dermed bidrager til at nå 
målene i Lissabon- og Gøteborg-strategierne;

2. understreger, at det er af afgørende betydning at sikre, at borgere har lige adgang til 
transportrelaterede tjenesteydelser i byerne for at få territorial samhørighed i EU;

3. understreger, at mobilitet i byer spiller en væsentlig rolle med hensyn til at sikre intern 
samhørighed i byområderne, og at strategier for udvikling af transport i byer derfor skal 
være tæt forbundet med bredere strategier for geografisk udvikling og udvikling af 
byerne;

4. er overbevist om, at effektiviteten af transportinvesteringer afhænger af, at de 
sammenkædes med en afbalanceret udviklingsstrategi for individuelle byområder, mens 
kvaliteten på transportinfrastrukturer og -tjenesteydelser er et afgørende element for at 
gøre byområderne attraktive og konkurrencedygtige;

5. opfordrer Kommissionen, medlemsstater og regionale og lokale myndigheder til at 
vedtage en integreret fremgangsmåde for investeringsplanlægning i byer;

6. opfordrer Kommissionen til at gennemse EU-lovgivning og -retningslinjer, der direkte 
eller indirekte påvirker den måde, hvorpå man tilstræber at opnå en afbalanceret 
byudvikling med henblik på at tilbyde regioner og byer en fælles referenceramme for at 
gøre det nemmere for disse at træffe valg, der angår planlægning og gennemførelse af 
udviklingsstrategier;

7. understreger, at planlægningen af byudvikling henhører under de lokale myndigheders 
kompetence; opfordrer Kommissionen til at støtte de lokale myndigheder ved at fremme 
pilotprojekter samt eksperimentelle projekter og yde bistand til forskning inden for 
byplanlægning samt opfordre til anvendelsen af tilgængelige finansielle ressourcer i 
medlemsstaterne;

8. mener, at adgang til bistand fra strukturfondene og samhørighedsfonden skal være 
betinget af, at der opstilles en langsigtet plan for afbalanceret byudvikling;

9. understreger vigtigheden af samarbejde mellem byer og regioner i forbindelse med 
udformningen af optimale udviklingsstrategier og opfordrer Kommissionen til at inkludere 
mobilitet i byer i udvekslingen af erfaringer og god praksis, navnlig i henhold til 
URBACT-programmet og initiativet "Regioner for økonomisk forandring".
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