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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li 
se jadotta:

1. Jaqbel mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fil-Green Paper tagħha 'Lejn kultura ġdida 
għall-mobiltà urbana' (COM(2007)0551) li l-mobiltà urbana tiffaċilita ħafna t-tkabbir 
ekonomiku u l-impjieg, kif ukoll l-iżvilupp bilanċjat fl-UE, u għalhekk tikkontribwixxi 
biex jintlaħqu l-għanijiet ta' l-istrateġiji ta' Liżbona u ta' Gothenburg;

2. Jenfasizza li l-fatt li jkun iggarantit li ċ-ċittadini jkollhom aċċess indaqs għas-servizzi tat-
trasport fiz-zoni urbani huwa kruċjali għall-koeżjoni territorjali ta' l-UE;

3. Jenfasizza li l-mobiltà urbana għandha rwol sinifikanti biex tkun iggarantita l-koeżjoni 
interna fiċ-ċentri urbani u li għalhekk l-istrateġiji ta' żvilupp għat-trasport urban iridu 
jkunu marbuta mill-qrib ma' strateġiji usa' għall-iżvilupp ta' l-ispazju u għall-iżvilupp taz-
zoni urbani;

4. Jemmen b'fermezza li, filwaqt li l-kwalità ta' l-infrastrutturi u tas-servizzi tat-trasport hija 
element kruċjali tal-faxxinu u l-kompetittività taċ-ċentri urbani, l-effikaċja ta' l-
investiment fit-trasport tiddependi mill-fatt li tintrabat ma' strateġija ta' żvilupp bilanċjat 
għal ċentri urbani individwali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jadottaw approċċ integrat għall-ippjanar ta' l-investiment għaz-zoni urbani;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-leġiżlazzjoni u l-linji gwida ta' l-Unjoni li 
jinfluwenzaw direttament jew indirettament il-mod li bih isir l-iżvilupp urban bilanċjat, 
bil-għan li r-reġjuni u l-bliet jingħataw qafas ta' referenza komuni sabiex ikun iktar faċli 
għalihom li jagħżlu fir-rigward ta' l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' l-istrateġija għall-
iżvilupp;

7. Jenfasizza li l-ippjanar ta' l-iżvilupp urban huwa parti mir-responsabiltà ta' l-awtoritajiet 
lokali; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja lill-awtoritajiet lokali billi tippromwovi 
proġetti pilota u sperimentali, tagħti għajnuna għar-riċerka fil-qasam ta' l-ippjanar urban u 
tinkuraġġixxi l-użu ta' riżorsi finanzjarji disponibbli fl-Istati Membri;

8. Jemmen b'fermezza li l-aċċess għall-għajnuna mill-Fondi Strutturali u mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandu jiddependi mit-tfassil ta' pjan għall-futur imbiegħed għal żvilupp urban 
bilanċjat;

9. Jisħaq fuq l-importanza tal-koperazzjoni bejn il-bliet u r-reġjuni għat-tfassil ta' l-aqwa 
strateġiji ta' żvilupp u jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-mobiltà urbana fi skambji 
ta' esperjenzi u ta' l-aħjar prattika, b'mod partikulari fil-qafas tal-programm URBACT u ta' 
l-inizjattiva 'Reġjuni għal Bidla Ekonomika'.
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