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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Concorda com a afirmação da Comissão contida no seu Livro Verde intitulado "Por uma 
nova cultura de mobilidade urbana" (COM(2007)0551) de que a mobilidade urbana é 
reconhecida como um factor importante de contribuição para o crescimento e o emprego, 
bem como para o desenvolvimento equilibrado na UE, contribuindo assim para alcançar 
os objectivos das estratégias de Lisboa e de Gotemburgo;

2. Salienta que garantir que os cidadãos usufruam de acesso igualitário aos serviços de 
transportes nas zonas urbanas é crucial para alcançar coesão territorial na UE;

3. Salienta que a mobilidade urbana desempenha um papel importante para assegurar a 
coesão interna nos centros urbanos e que o desenvolvimento de estratégias no domínio dos 
transportes urbanos tem de estar, por conseguinte, estreitamente associado a estratégias 
mais vastas de desenvolvimento especial e de desenvolvimento de zonas urbanas;

4. Manifesta a sua convicção de que, embora a qualidade das infra-estruturas e dos serviços 
de transportes seja um elemento crucial de atractividade e de competitividade dos centros 
urbanos, a eficácia do investimento nos transportes depende de estar, ou não, associado a 
uma estratégia de desenvolvimento equilibrada em cada um dos centros urbanos;

5. Insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a adoptar uma 
abordagem integrada de planificação do investimento nas zonas urbanas;

6. Insta a Comissão a rever a legislação comunitária e as orientações que influenciam,
directa e indirectamente, a forma como é levado a cabo o desenvolvimento urbano 
equilibrado, com vista a proporcionar às regiões e às cidades um quadro comum de 
referências que lhes facilite as escolhas, no que diz respeito à planificação e à aplicação da
estratégia de desenvolvimento;

7. Salienta que a planificação do desenvolvimento urbano se insere no âmbito de 
competências das autoridades locais; insta a Comissão a apoiar as autoridades locais 
promovendo projectos-piloto e projectos experimentais, concedendo assistência à 
investigação no domínio do planeamento urbano e incentivando a utilização dos recursos 
financeiros disponíveis nos Estados-Membros;

8. Manifesta a sua convicção de que o acesso à assistência dos Fundos Estruturais e do 
Fundo de Coesão deve depender da elaboração de um plano de desenvolvimento urbano 
equilibrado a longo prazo;

9. Salienta a importância da cooperação entre cidades e regiões para enquadrar estratégias de 
desenvolvimento extraordinárias e insta a Comissão a incluir a mobilidade urbana nos 
intercâmbios de experiências e de boas práticas, em particular nos termos do programa
URBACT e da iniciativa "As regiões e a mudança económica".
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