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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.. súhlasí s tvrdením Komisie v jej zelenej knihe s názvom Za novú kultúru mestskej 
mobility (KOM(2007)0551), že mestská mobilita je významným urýchľujúcim faktorom 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ako aj vyváženého rozvoja EÚ, a tým prispieva k 
dosahovaniu cieľov lisabonskej a göteborskej stratégie;

2. zdôrazňuje, že zabezpečenie rovnakého prístupu občanov k dopravným službám v 
mestských oblastiach je kľúčové pre dosiahnutie územnej súdržnosti EÚ;

3. zdôrazňuje, že mestská mobilita zohráva významnú úlohu v zaistení vnútornej súdržnosti 
v mestských centrách a že stratégie rozvoja mestskej dopravy musia byť preto úzko 
spojené so širšími stratégiami územného rozvoja a s rozvojom mestských oblastí;

4. je pevne presvedčený, že zatiaľ čo kvalita dopravnej infraštruktúry a služieb je kľúčovým 
prvkom príťažlivosti a konkurencieschopnosti mestských centier, efektívnosť investícií do 
dopravy závisí od ich spojenia s vyváženou stratégiou rozvoja jednotlivých mestských 
centier;

5. žiada Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby prijali integrovaný 
prístup k investičnému plánovaniu mestských oblastí;

6. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala právne predpisy a usmernenia Únie, ktoré priamo alebo 
nepriamo ovplyvňujú spôsob uplatňovania vyváženého mestského rozvoja, s cieľom 
ponúknuť regiónom a mestám spoločný referenčný rámec a uľahčiť im tým výber, pokiaľ 
ide o plánovanie a implementáciu rozvojovej stratégie;

7. zdôrazňuje, že plánovanie mestského rozvoja spadá do právomoci miestnych orgánov; 
vyzýva Komisiu, aby podporila miestne orgány prostredníctvom pilotných a skúšobných 
projektov, poskytnutím pomoci výskumu v oblasti mestského plánovania a výzvami na 
čerpanie dostupných finančných prostriedkov v členských štátoch;

8. pevne verí, že prístup k pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu by mal 
byť podmienený vypracovaním dlhodobého plánu vyváženého mestského rozvoja;

9. zdôrazňuje význam spolupráce medzi mestami a regiónmi pre prípravu optimálnych 
rozvojových stratégií a vyzýva Komisiu, aby mestskú mobilitu zahrnula do výmeny 
skúseností a osvedčených postupov, najmä v rámci programu URBACT a iniciatívy
Regióny za ekonomickú zmenu.
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