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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. este de acord cu afirmaţia Comisiei din Cartea sa Verde „Către o nouă cultură a mobilităţii 
urbane” (COM(2007)0551) conform căreia mobilitatea urbană reprezintă un important 
mijloc de facilitare a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă, precum şi a 
dezvoltării echilibrate în UE, astfel contribuind la realizarea obiectivelor strategiilor de la 
Lisabona şi Göteborg;

2. subliniază faptul că asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de transport în 
zonele urbane este esenţială pentru realizarea coeziunii teritoriale a UE;

3. subliniază faptul că mobilitatea urbană joacă un rol semnificativ în asigurarea coeziunii 
interne în centrele urbane şi că strategiile de dezvoltare a transportului urban trebuie să fie, 
aşadar, strâns legate de strategiile mai ample de dezvoltare teritorială şi dezvoltare a 
zonelor urbane;

4. are ferma convingere că, în timp ce calitatea infrastructurilor şi a serviciilor de transport 
reprezintă un element esenţial pentru atractivitatea şi competitivitatea centrelor urbane, 
eficienţa investiţiilor în transport depinde de asocierea acesteia cu o strategie echilibrată 
de dezvoltare pentru fiecare centru urban în parte;

5. invită Comisia, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să adopte o metodă 
integrată de planificare a investiţiilor pentru zonele urbane;

6. invită Comisia să revizuiască legislaţia şi orientările Uniunii care influenţează în mod 
direct sau indirect modul în care se realizează dezvoltarea urbană echilibrată, cu scopul de 
a oferi regiunilor şi oraşelor un cadru de referinţă comun pentru a facilita alegerile 
acestora în ceea ce priveşte planificarea şi implementarea strategiei de dezvoltare;

7. subliniază faptul că planificarea dezvoltării urbane este de competenţa autorităţilor locale; 
invită Comisia să susţină autorităţile locale prin promovarea proiectelor experimentale şi 
pilot, prin asigurarea de asistenţă pentru cercetare în domeniul planificării urbane şi 
încurajarea utilizării resurselor financiare disponibile în statele membre;

8. are ferma convingere că accesul la asistenţă din Fondurile Structurale şi Fondul de 
Coeziune trebuie să fie condiţionat de elaborarea unui plan pe termen lung pentru o 
dezvoltare urbană echilibrată;

9. subliniază importanţa cooperării dintre oraşe şi regiuni la elaborarea unor strategii de 
dezvoltare optime şi invită Comisia să includă mobilitatea urbană în schimburile de 
experienţă şi bune practici, în special în cadrul programului URBACT şi al iniţiativei 
„Regiuni pentru schimbare economică”.
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