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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en europæisk strategi for bæredygtig mobilitet i byer er afgørende, hvis 
EU skal opfylde sit mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 % inden 2020; 
beklager Kommissionens tilbageholdenhed med at offentliggøre sin handlingsplan, der 
oprindeligt skulle have været offentliggjort inden udgangen af 2008;

2. minder om, at transport i byerne er underkastet subsidiaritetsprincippet, men understreger 
dog, at de lokale myndigheder ikke kan løfte denne udfordring uden samarbejde og 
koordination på europæisk plan; mener, at Kommissionen derfor bør foretage 
undersøgelser, fastlægge retlige rammer, finansiere forskning og fremme og udbrede god 
praksis; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en oversigt over den eksisterende 
europæiske lovgivning herom; 

3. opfordrer til, at princippet om en integreret tilgang fremmes som led i en 
partnerskabsbaseret forvaltning, der omfatter aktører fra byer og forstæder samt nationale 
og europæiske aktører, og som tager hensyn til de temaer, der er forbundet med transport:
social integration, støj, konkurrenceevne, miljø osv.; opfordrer på ny til, at anvendelsen af 
en integreret tilgang bliver obligatorisk i programmeringen og valget af projekter som led 
i strukturfondene;

4. opfordrer Kommissionen til at udvikle redskaber, der fremmer gennemførelsen og 
evalueringen af en integreret og bæredygtig bytransportpolitik:

 bistand til medlemsstaterne og byerne i deres bestræbelser på at forbedre 
bæredygtigheden i den fysiske planlægning og planlægningen af transporten i byer og 
forstæder, navnlig ved udarbejdelse af planer for bytransport; opfordrer i denne 
henseende de økonomiske aktører til at deltage fuldt ud i denne strategi via 
virksomhedsordninger for transport;

 fremme af gennemførelsen af den integrerede tilgang og den partnerskabsbaserede 
forvaltning ved udvikling af en vejledning for aktører i marken og undersøgelser, der 
påviser omkostningerne ved en ikkeintegreret tilgang;

 fastlæggelse af relevante og harmoniserede indikatorer og etablering af en oversigt 
over transport i byer, der giver mulighed for at foretage en komparativ vurdering af 
byerne.
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