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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. egyetért a Bizottságnak „A városi mobilitás új kultúrája felé” című zöld könyvében 
(COM(2007)0551) foglalt állításával, miszerint a városi mobilitás egy, a növekedést és a 
foglalkoztatást, valamint az Európai Unión belüli kiegyensúlyozott fejlődést elősegítő
fontos tényező, amely ily módon hozzájárul a lisszaboni és a göteborgi stratégiák
céljainak eléréséhez;

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi kohéziójának elérése szempontjából alapvető 
fontosságú annak biztosítása, hogy a polgárok egyenlő mértékben férnek hozzá a városi 
területek közlekedési szolgáltatásaihoz;

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás jelentős szerepet játszik a városközpontok belső 
kohéziójának biztosításában és hogy a városi közlekedés fejlesztésére irányuló stratégiákat 
ezért szorosan össze kell kapcsolni a területfejlesztéssel és a városi területek fejlesztésével 
foglalkozó, szélesebb körű stratégiákkal;

4. meggyőződése, hogy noha a közlekedési infrastruktúrák és szolgáltatások döntő tényezők
a városközpontok vonzalma és versenyképessége szempontjából, a közlekedési 
beruházások hatékonysága az egyes városközpontok kiegyensúlyozott fejlesztési 
stratégiájához való kapcsolódásuktól függ;

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy 
fogadják el a városi területek beruházástervezésének integrált megközelítését;

6. felhívja a Bizottságot a kiegyensúlyozott városfejlesztés végrehajtásának módját 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló uniós jogszabályok és iránymutatások 
felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy olyan közös referenciakeretet biztosíthassanak a 
régiók és városok számára, amely megkönnyíti a fejlesztési stratégia tervezésével és 
végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatalt;

7. hangsúlyozza, hogy a városfejlesztés tervezése a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a helyi hatóságokat a próba- és kísérleti projektek 
előmozdítása és a várostervezés területére irányuló kutatási támogatás révén, valamint a 
tagállamokban rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználására való ösztönzés útján;

8. meggyőződése, hogy a strukturális alapokból és a kohéziós alapból származó 
támogatásokhoz való hozzáférést a kiegyensúlyozott városfejlesztés hosszú távú tervének 
kidolgozásától kell függővé tenni;

9. hangsúlyozza az optimális fejlesztési stratégiák kialakítására irányuló, a városok és régiók 
közötti együttműködés fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy terjessze ki a városi 
mobilitás területére is a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét, különösen az 
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URBACT program és a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés keretében.
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