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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bekräftande i grönboken ”Mot en ny 
kultur för rörlighet i städer” (KOM(2007)0551) att rörlighet i städerna är en viktig faktor 
för att underlätta tillväxt och sysselsättning och en hållbar utveckling i EU, och att denna 
rörlighet därmed bidrar till att uppnå målen i Lissabon- och Göteborgstrategin.

2. Europaparlamentet understryker att säkerställandet av lika tillgång till transporttjänster i 
städerna är en mycket viktig faktor för att uppnå territoriell sammanhållning i EU.

3. Europaparlamentet understryker att rörlighet i städerna spelar en viktig roll för den inre 
sammanhållningen i stadsområden och att strategierna för utveckling av transporter i 
städerna därför måste ha en nära koppling till bredare strategier för planering och 
utveckling av stadsområden.

4. Europaparlamentet är fast övertygat om att även om kvaliteten på transportinfrastrukturer 
och transporttjänster är en central faktor för att göra centrala stadsområden lockande och 
konkurrenskraftiga, är transportinvesteringarnas effektivitet beroende av att de kopplas till 
en välavvägd utvecklingsstrategi för enskilda stadsområden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna samt regionala och lokala 
myndigheter att anta en integrerad strategi vid investeringsplaneringen för stadsområden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de delar av unionens lagstiftning 
och riktlinjer som direkt eller indirekt påverkar arbetet för en välavvägd utveckling i 
städerna, i syfte att ge regionerna och städerna en gemensam referensram som kan göra 
det lättare för dem att göra val angående planeringen och genomförandet av sina 
utvecklingsstrategier.

7. Europaparlamentet understryker att lokala myndigheter ansvarar för stadsplaneringen och 
uppmanar kommissionen att stödja de lokala myndigheterna genom att främja pilotprojekt 
och försöksprojekt, ge stöd till forskning om stadsplanering och uppmuntra till att
tillgängliga finansiella resurser i medlemsstaterna används.

8. Europaparlamentet är fast övertygat om att tillgången till stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden bör villkoras av att en långsiktig plan utarbetas för en välavvägd
stadsutveckling.

9. Europaparlamentet understryker vikten av samarbete mellan städer och regioner för att 
utarbeta ramar för optimala utvecklingsstrategier och uppmanar kommissionen att 
inkludera rörlighet i städerna i utbytet av erfarenheter och bästa metoder, särskilt under 
programmet URBACT och initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring”.
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