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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het eens met de stelling van de Commissie in haar Groenboek “Naar een nieuwe cultuur 
van stedelijke mobiliteit” (COM(2007)0551) dat stedelijke mobiliteit een belangrijke 
facilitator is van economische groei en werkgelegenheid en van een evenwichtige 
ontwikkeling in de EU, en bijdraagt aan de verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen en de Göteborg-strategieën;

2. benadrukt dat het voor het bewerkstelligen van territoriale samenhang binnen de EU 
essentieel is ervoor te zorgen dat burgers gelijke toegang hebben tot vervoersdiensten in 
stedelijke gebieden;

3. benadrukt dat stedelijke mobiliteit een belangrijke rol speelt bij het bereiken van interne 
cohesie in stadscentra en dat strategieën voor de ontwikkeling van stedelijk vervoer 
daarom in nauwe verbinding moeten staan met bredere strategieën inzake ruimtelijke 
ontwikkeling en de ontwikkeling van stedelijke gebieden;

4. is ervan overtuigd dat de kwaliteit van vervoersinfrastructuren en –diensten weliswaar een 
essentieel onderdeel vormt van de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van 
stadscentra, maar dat investeringen in de vervoerssector pas effectief zijn wanneer ze 
worden verbonden aan een evenwichtige ontwikkelingsstrategie voor afzonderlijke 
stadscentra;

5. roept de Commissie, de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten op zich bij de 
planning van investeringen voor stedelijke gebieden te bedienen van een geïntegreerde 
aanpak;

6. verzoekt de Commissie de communautaire wetgeving en richtsnoeren die direct of indirect 
invloed hebben op de manier waarop een evenwichtige stedelijke ontwikkeling wordt 
uitgevoerd te herzien, teneinde regio’s en steden een gemeenschappelijk referentiekader te 
bieden, zodat zij gemakkelijker keuzes kunnen maken over de planning en de 
tenuitvoerlegging van een bepaalde ontwikkelingsstrategie;

7. benadrukt dat de planning van stedelijke ontwikkeling onder de bevoegdheid van de 
plaatselijke autoriteiten valt; roept de Commissie op lokale autoriteiten te steunen door 
proefprojecten en experimentele projecten te bevorderen, bijstand te bieden voor 
onderzoek op het gebied van stadsplanning en het gebruik van beschikbare financiële 
middelen in de lidstaten aan te moedigen;

8. is ervan overtuigd dat toegang tot steun uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds
afhankelijk moet zijn van het opstellen van een langetermijnplanning voor een 
evenwichtige stedelijke ontwikkeling;

9. benadrukt het belang van samenwerking tussen steden en regio’s voor de totstandkoming 
van optimale ontwikkelingsstrategieën en verzoekt de Commissie bij van het uitwisselen 
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van ervaringen en goede praktijken, met name bij het URBACT-programma en het 
initiatief “Regio’s voor economische ontwikkeling”, rekening te houden met het thema 
stedelijke mobiliteit.
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