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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Подчертава, че е необходима една европейска стратегия за устойчива градска 
мобилност, за да се позволи на Европейския съюз да спазва целта си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г.;  изразява съжаление по повод на 
колебанието от страна на Комисията да публикува своя план за действие, 
предвиден първоначално за края на 2008 г.; 

2. припомня, че градският транспорт е подчинен на принципа на субсидиарност, 
въпреки това подчертава, че местните органи не могат да посрещнат тези 
предизвикателства без европейско сътрудничество и съгласуваност, следователно 
Комисията трябва да предостави проучвания, правна рамка, да финансира 
изследователската дейност и да насърчава и разпространява добрите практики; 
настоява Комисията да публикува сборник от свързаните с това европейски 
нормативни разпоредби;

3. призовава принципа на интегрирания подход да бъде насърчаван в рамките на 
партньорско управление, което свързва участниците от града и извън града, 
националните и европейските участници, и взима предвид темите, свързани с 
транспорта: социално включване, шум, конкурентоспособност, околна среда и т.н.; 
отново призовава прилагането на интегриран подход да бъде задължително при 
планирането на програми и подбора на проекти по структурните фондове.

4. призовава Комисията да разработи средства, улесняващи осъществяването на 
мярката за устойчива и интегрирана политика на градския транспорт:  

 оказване на помощ на държавите-членки и градовете при подобряване на 
устойчивостта на териториалното устройство и планирането на градския и 
извънградския транспорт, по-специално чрез въвеждане на планове за градско 
придвижване; в тази връзка призовава икономическите участници да участват 
изцяло в предприетата стратегия посредством плановете за придвижване;

 улесняване на прилагането на интегрирания подход и на партньорското 
управление, като се състави наръчник, предназначен за участниците по места, 
както и проучвания, показващи цената на един неинтегриран подход;

 определяне на подходящите и хармонизирани показатели и създаване на 
бордова книга на градския транспорт, която позволява сравнителна оценка 
между градовете.
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