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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. hyväksyy komission vihreässä kirjassaan ”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen”
(KOM(2007)0551) esittämän väitteen, että kaupunkiliikenne on talouskasvua ja 
työllisyyttä sekä EU:n tasapainoista kehitystä merkittävästi edistävä tekijä ja vauhdittaa 
samalla Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteiden saavuttamista;

2. korostaa, että sen varmistaminen, että kansalaisilla on kaupunkialueilla yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä osallisiksi liikennepalveluista, on ratkaisevan tärkeää EU:n 
alueellisen koheesion toteutumisen kannalta;

3. korostaa, että kaupunkiliikenteellä on merkittävä rooli kaupunkikeskustojen sisäisen 
koheesion varmistamisessa ja että kaupunkiliikennettä koskevat kehitysstrategiat on siten 
liitettävä tiiviisti laaja-alaisiin aluekehitysstrategioihin ja kaupunkialueiden kehitykseen;

4. uskoo vakaasti, että vaikka liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen laatu on ratkaiseva 
tekijä kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn kannalta, 
liikenneinvestointien tehokkuus riippuu siitä, ovatko ne sidoksissa yksittäisiä 
kaupunkikeskustoja koskevaan tasapainoiseen kehitysstrategiaan;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia soveltamaan 
yhdennettyä lähestymistapaa kaupunkialueita koskevien investointien suunnittelussa;

6. kehottaa komissiota tarkistamaan unionin lainsäädäntöä ja suuntaviivoja, jotka vaikuttavat 
välittömästi tai välillisesti tapaan, jolla kaupunkien tasapainoiseen kehittämiseen pyritään, 
jotta alueille ja kaupungeille voidaan tarjota yhteinen viitekehys, jonka avulla niiden on 
aiempaa helpompi tehdä kehitysstrategioiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevia 
valintoja;

7. korostaa, että kaupunkien kehitystä koskeva suunnittelu kuuluu paikallisviranomaisten 
toimivaltaan; kehottaa komissiota tukemaan paikallisviranomaisia edistämällä pilotti- ja 
kokeiluhankkeita, tarjoamalla tukea kaupunkisuunnittelua koskevaan tutkimukseen ja 
kannustamalla jäsenvaltioissa saatavilla olevien taloudellisten resurssien hyödyntämiseen;

8. uskoo vakaasti, että rakennerahastojen ja koheesiorahaston tuen saamisen edellytykseksi 
on asetettava kaupunkien tasapainoisen kehittämissuunnitelman laatiminen;

9. korostaa kaupunkien ja alueiden välisen yhteistyön merkitystä parhaiden 
kehitysstrategioiden suunnittelussa ja kehottaa komissiota sisällyttämään 
kaupunkiliikenteen kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon erityisesti URBACT-
ohjelman ja komission aloitteen Alueet talouden muutosten edistäjinä yhteydessä.
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