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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Pritaria Komisijos tvirtinimui jos išleistoje žaliojoje knygoje „Nauja mobilumo mieste 
kultūra“ (COM(2007)0551), kad mobilumas mieste yra svarus veiksnys, skatinant 
ekonominį augimą, užimtumą ir subalansuotą vystymąsi Europos Sąjungoje, taigi 
prisidedantis prie Lisabonos ir Geteborgo strategijų tikslų;

2. Pabrėžia, kad užtikrinti vienodas galimybes piliečiams naudotis transporto paslaugomis 
miestuose yra be galo svarbu siekiant ES teritorinės sanglaudos;

3. Pabrėžia, kad mobilumas miestuose atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant vidinę sanglaudą 
miestų centruose ir kad dėl šios priežasties miesto transporto vystymo strategijos privalo 
būti glaudžiai susietos su platesnėmis erdvės planavimo strategijomis ir miestų vystymu;

4. Tvirtai tiki, kad nors transporto infrastruktūros ir paslaugų kokybė yra esminė sudedamoji 
miesto centrų patrauklumo ir konkurencingumo dalis, investavimo į miesto transportą 
veiksmingumas priklauso nuo to, kaip jis susietas su subalansuota atskirų miesto centrų 
vystymosi strategija;

5. Ragina Komisiją, valstybes nares, regionines ir vietos valdžios institucijas patvirtinti 
integruotą požiūrį į investavimo planavimą miestuose;

6. Ragina Komisiją peržiūrėti Europos Sąjungos teisės aktus ir gaires, kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai daro įtaką siekiui subalansuotai vystyti miestą, kad regionams ir miestams 
būtų pasiūlyti bendri sisteminiai pagrindai, palengvinantys pasirinkimus planuojant ir 
įgyvendinant vystymosi strategiją;

7. Pabrėžia, kad miestų vystymosi planavimas priklauso vietos valdžios institucijų 
kompetencijai; ragina Komisiją remti vietos valdžios institucijas skatinant bandomuosius 
ir eksperimentinius projektus, remiant mokslinius tyrimus miestų planavimo srityje ir 
skatinant turimų finansinių išteklių panaudojimą valstybėse narėse;

8. Tvirtai tiki, kad galimybė naudotis struktūriniais fondais ir sanglaudos fondo parama turi 
priklausyti nuo ilgalaikio subalansuoto miesto vystymosi plano sudarymo;

9. Pabrėžia miestų ir regionų bendradarbiavimo svarbą formuojant optimalias miestų 
vystymosi strategijas ir ragina Komisiją mobilumą miestuose įtraukti į keitimąsi patirtimi 
ir gerąja patirtimi, ypač remiantis programa URBACT ir iniciatyva „Regionų ekonominiai 
pokyčiai“.
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