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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoni rohelises raamatus „Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna 
arendamisel” (KOM(2007)0551) esitatud väitega, et linnaline liikumiskeskkond toetab 
oluliselt majanduskasvu ja töökohtade loomist ning tasakaalustatud arengut Euroopa 
Liidus, aidates sellega saavutada Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärke;

2. rõhutab, et kodanikele võrdse juurdepääsu tagamine transporditeenustele linnapiirkonnas 
on väga oluline, et saavutada ELi territoriaalne ühtekuuluvus;

3. rõhutab, et linnalisel liikumiskeskkonnal on oluline roll linnakeskuste sisemise ühtsuse 
tagamisel ning et seetõttu peavad linnatranspordi arengustrateegiad olema tihedalt seotud 
ruumilise arengu ja linnapiirkondade arendamise ulatuslikumate strateegiatega;

4. on kindlal arvamusel, et kuigi transpordi infrastruktuuri ja -teenuste kvaliteet mõjutab 
oluliselt linnakeskuste atraktiivsust ja konkurentsivõimet, sõltub transpordivaldkonda 
tehtavate investeeringute tõhusus nende seotusest iga linnakeskuse tasakaalustatud 
arengustrateegiaga;

5. kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles kasutama 
linnapiirkondadesse tehtavate investeeringute kavandamisel integreeritud lähenemisviisi;

6. kutsub komisjoni üles vaatama läbi liidu õigusaktid ja suunised, millega mõjutatakse 
otseselt või kaudselt viisi, mille abil püütakse saavutada linnade tasakaalustatud arengut 
eesmärgiga pakkuda piirkondadele ja linnadele ühist tugiraamistikku, et muuta 
arengustrateegia kavandamise ja rakendamisega seotud valikute tegemist lihtsamaks;

7. rõhutab, et linnaarengu planeerimine kuulub kohalike ametiasutuste pädevusse; kutsub
komisjoni üles toetama kohalikke ametiasutusi, edendades piloot- ja 
eksperimentaalprojekte, toetades teadustegevust linnaplaneerimise valdkonnas ning 
innustades kättesaadavate rahaliste vahendite kasutamist liikmesriikides;

8. on kindlal arvamusel, et juurdepääs struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist antavale 
abile peaks olema seotud tingimusega, et linna tasakaalustatud arenguks koostatakse 
pikaajaline kava;

9. rõhutab, kui tähtis on linnade ja piirkondade vaheline koostöö optimaalsete 
arengustrateegiate väljatöötamisel ning kutsub komisjoni üles vahetama linnalise 
liikumiskeskkonna valdkonnas kogemusi ja häid tavasid, eelkõige programmi URBACT 
ja algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes” raames.
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