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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. συμμερίζεται την άποψη  που Επιτροπή εκφράζει στο Πράσινο Βιβλίο για τη διαμόρφωση 
νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (COM(2007)0551) ότι η αστική κινητικότητα  είναι 
σημαντικός παράγων διευκόλυνσης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 
καθώς και της ισορροπημένης ανάπτυξης στην ΕΕ, και, ως εκ τούτου, της επίτευξης των 
στόχων των στρατηγικών της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

2. τονίζει ότι το να διασφαλίζεται στους πολίτες η ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταφοράς 
στις αστικές περιοχές έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη της εδαφικής συνοχής 
στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι η αστική κινητικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 
εσωτερικής συνοχής των αστικών συγκροτημάτων, και ότι  μια στρατηγική ανάπτυξης 
των αστικών συγκοινωνιών πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με ευρύτερες στρατηγικές 
χωροταξικής ανάπτυξης και ανάπτυξης των αστικών περιφερειών·

4. είναι πεπεισμένο ότι, ενώ η ποιότητα των διαρθρώσεων και των υπηρεσιών του τομέα των 
μεταφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των αστικών κέντρων, η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στις 
μεταφορές για τα μεμονωμένα αστικά κέντρα εξαρτάται από το κατά πόσο συνδέονται με 
μια εξισορροπημένη αναπτυξιακή στρατηγική· 

5. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μάλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εφαρμόσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση του προγραμματισμού των επενδύσεων στις 
αστικές περιοχές

6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ένωσης, που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την κατεύθυνση της ισορροπημένης αστικής 
ανάπτυξης, με σκοπό να προσφερθεί στις περιφέρειες και στις πόλεις κοινό πλαίσιο 
αναφοράς για να τους διευκολυνθούν τις επιλογές όσον αφορά τον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής·

7. τονίζει ότι ο προγραμματισμός της ανάπτυξης των αστικών περιοχών αποτελεί 
αρμοδιότητα των τοπικών αρχών· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές
μέσω της προώθησης προτύπων και πειραματικών σχεδίων, της παροχής βοήθειας για την 
έρευνα στον τομέα του αστικού προγραμματισμού  και της προώθησης της αξιοποίησης 
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων στα κράτη μέλη·

8. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η εκπόνηση μακροπρόθεσμου προγράμματος για 
ισορροπημένη αστική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει την προϋπόθεση για την παροχή 
ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

9. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πόλεων και περιφερειών για την εκπόνηση 
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των βέλτιστων στρατηγικών ανάπτυξης και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την 
αστική κινητικότητα στις ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών, ειδικότερα δε στο 
πλαίσιο του προγράμματος URBACT και της πρωτοβουλίας "Περιφέρειες για την 
Οικονομική Αλλαγή".
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