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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zgadza się ze stwierdzeniem Komisji zawartym w Zielonej Księdze zatytułowanej "W 
kierunku nowej kultury mobilności w mieście" (COM(2007)0551), że mobilność w 
mieście jest ważnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu 
oraz zrównoważonemu rozwojowi w UE, a tym samym realizacji celów strategii 
lizbońskiej i göteborskiej;

2. podkreśla, że zapewnienie obywatelom równego dostępu do usług transportowych na 
obszarach miejskich jest ważnym czynnikiem osiągnięcia spójności terytorialnej UE;

3. podkreśla, że mobilność w mieście odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu spójności 
wewnętrznej aglomeracji miejskich, przez co strategie rozwoju transportu miejskiego 
powinny być ściśle powiązane z szerszymi strategiami zagospodarowania przestrzeni i 
rozwoju obszarów miejskich;

4. wyraża przekonanie, że o ile jakość infrastruktury i usług transportowych jest ważnym 
elementem stanowiącym o atrakcyjności i konkurencyjności aglomeracji miejskich, to 
efektywność inwestycji transportowych uzależniona jest od powiązania ich ze strategią 
zrównoważonego rozwoju opracowaną dla danej aglomeracji miejskiej;

5. zwraca się do Komisji , Państw Członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zastosowanie zintegrowanego podejścia przy planowaniu inwestycji na obszarach 
miejskich;

6. zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu legislacji i wytycznych unijnych, które w 
sposób pośredni lub bezpośredni wyznaczają kierunki zrównoważonego rozwoju miast, w 
celu zaproponowania regionom i miastom spójnych ram referencyjnych, które ułatwią im 
dokonywanie wyborów w zakresie planowania i wdrażania strategii rozwoju;

7. podkreśla, że planowanie rozwoju obszarów miejskich jest kompetencją władz lokalnych; 
zwraca się do Komisji o wspieranie władz lokalnych poprzez promocję rozwiązań 
pilotażowych i eksperymentalnych, pomoc w zakresie badań w dziedzinie planowania 
miejskiego oraz promocję wykorzystania dostępnych środków finansowych w Państwach 
Członkowskich;

8. wyraża przekonanie, że opracowanie długoterminowego planu zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich powinno być warunkiem wstępnym udzielenia wsparcia w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

9. podkreśla znaczenie współpracy między miastami i regionami w procesie 
wypracowywania optymalnych strategii rozwoju i zwraca się do Komisji o włączenie 
mobilności w miastach w zakres wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, szczególnie w 
ramach programu URBACT oraz inicjatywy Regiony na rzecz zmian gospodarczych.
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