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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že evropská strategie udržitelné městské mobility je nezbytná k tomu, aby 
mohla Evropská unie dostát svému cíli snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 
2020; lituje, že Komise otálí se zveřejněním svého akčního plánu, jenž měl být původně 
zveřejněn na konci roku 2008;

2. připomíná, že se městská doprava řídí zásadou subsidiarity, zdůrazňuje však, že místní 
orgány tohoto cíle nedosáhnou bez spolupráce a koordinace na evropské úrovni, Komise 
tedy musí poskytovat studie, právní rámec a finanční prostředky na výzkum a podporovat 
a šířit osvědčené postupy;  žádá Komisi, aby zveřejnila sbírku příslušných evropských 
správních předpisů;

3. žádá, aby zásada integrovaného přístupu byla podporována v rámci partnerského řízení, 
které sdružuje jak městské a příměstské subjekty, tak subjekty na vnitrostátní i evropské 
úrovni, a jež zohlední témata týkající se dopravy: sociální začlenění, hluk, 
konkurenceschopnost, životní prostředí atd.; znovu žádá, aby vytvoření integrovaného 
přístupu bylo při plánování programu a volbě projektů strukturálních fondů povinné;

4. žádá Komisi, aby vyvinula nástroje, jež usnadní provádění a hodnocení integrované 
politiky městské dopravy, a aby:

 pomohla členským státům a městům při zvyšování udržitelnosti územního plánování 
a plánování městské a příměstské dopravy, zejména zavedením plánů městské 
dopravy; vyzývá v této souvislosti hospodářské subjekty, aby se do této strategie plně 
zapojily prostřednictvím plánů podnikové dopravy;

 usnadnila provádění integrovaného přístupu a partnerského řízení tím, že vypracuje 
pokyny pro místní subjekty a připraví studie, jež upozorní na náklady, vyplývající 
z neintegrovaného přístupu;

 vymezila relevantní a harmonizované ukazatele a vypracovala hodnotící tabulku 
v oblasti městské dopravy, která umožní porovnávání ukazatelů mezi městy.
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