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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja z izjavo Komisije iz zelene knjige „Za novo kulturo mobilnosti v mestih“ 
(KOM(2007)0551), da je mobilnost v mestih pomemben spodbujevalec rasti in 
zaposlovanja ter uravnoteženega razvoja v EU, s čimer prispeva k uresničevanju ciljev iz 
lizbonske in göteborške strategije;

2. poudarja, da je za doseganje ozemeljske kohezije na ravni EU bistveno, da imajo 
državljani enak dostop do prevoznih storitev v mestnih območjih;

3. poudarja, da ima mobilnost v mestih zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju notranje 
kohezije v mestnih središčih in da je treba zato razvojne strategije za mestni prevoz tesno 
povezati s prostorskim razvojem in razvojem mestnih območij;

4. je trdno prepričan, da je kakovost infrastruktur za promet in storitev sicer bistveni sestavni 
del privlačnosti in konkurenčnosti mestnih središč, vendar je učinkovitost naložb v promet 
odvisna od povezave med to kakovostjo in uravnoteženo razvojno strategijo za posamezna 
mestna središča;

5. poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, da sprejmejo celovit 
pristop k načrtovanju naložb za mestna območja;

6. poziva Komisijo, da pregleda zakonodajo in smernice Evropske unije, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na način izvajanja uravnoteženega razvoja mest, da se regijam in 
mestom zagotovi skupni referenčni okvir, ki bi olajšal izbiro glede načrtovanja in 
izvajanja razvojne strategije;

7. poudarja, da so za načrtovanje razvoja mest pristojne lokalne oblasti; poziva Komisijo, da 
podpre lokalne oblasti s spodbujanjem pilotnih in poskusnih projektov, zagotavljanjem 
pomoči za raziskave na področju urbanističnega načrtovanja in spodbujanjem uporabe 
razpoložljivih finančnih sredstev v državah članicah;

8. je trdno prepričan, da je treba dostop do pomoči iz strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada pogojiti s pripravo dolgoročnega načrta za uravnotežen razvoj mest;

9. poudarja, da je sodelovanje med mesti in regijami pomembno pri oblikovanju 
najustreznejših razvojnih strategij, ter poziva Komisijo, da vključi mobilnost v mestih v 
izmenjavo izkušenj in dobre prakse, zlasti na podlagi programa URBACT in pobude 
„Regije za gospodarske spremembe.“
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