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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Υπογραμμίζει ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τον στόχο της 
μείωσης κατά 20%, ώς το 2020, των εκπομπών αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, είναι απαραίτητη μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη αστική
κινητικότητα είναι απαραίτητη προκειμένου · λυπάται για τους δισταγμούς της 
Επιτροπής όσον αφορά το Σχέδιο δράσης του οποίου η δημοσίευση αρχικά προβλεπόταν 
για το τέλος του 2008,

2. υπενθυμίζει ότι οι αστικές μεταφορές υπόκεινται στην αρχή της επικουρικότητας, 
υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις
αυτές χωρίς συνεργασία και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επομένως, η Επιτροπή
είναι εκείνη που πρέπει να παράσχει τις μελέτες, το νομικό πλαίσιο, να χρηματοδοτήσει
την έρευνα και να προωθήσει και διαδώσει τις ορθές πρακτικές· για τον λόγο αυτό ζητεί 
από την Επιτροπή να δημοσιεύσει μία συλλογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανονιστικών 
ρυθμίσεων,

3. ζητεί να προωθηθεί η αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο πλαίσιο μιας εταιρικής
διακυβέρνησης που θα συνενώνει τους αστικούς και περιαστικούς φορείς, εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς και που θα λαμβάνει υπόψη κάθε πτυχή που συνδέεται με τη μεταφορά : 
κοινωνική ένταξη, θόρυβος, ανταγωνιστικότητα, κλπ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
υποχρωτική εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στον προγραμματισμό και την 
επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

4. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει εργαλεία που θα διευκολύνουν την υλοποίηση και
την αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής για τις αστικές μεταφορές: 

 να βοηθεί τα κράτη και τις πόλεις να βελτιώνουν τη βιωσιμότητα της χωροταξίας και
του προγραμματισμού των αστικών και περιαστικών μεταφορών, κυρίως μέσω της 
εφαρμογής προγραμμάτων για τις μετακινήσεις εντός των πόλεων· σχετικά με το 
σημείο αυτό καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν πλήρως στην 
στρατηγική αυτή, μέσω προγραμμάτων των επιχειρήσεων ειδικά για τις μετακινήσεις,

 να διευκολύνουν την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης και της εταιρικής
διακυβέρνησης μέσω της εκπόνησης ενός οδηγού για τους εταίρους του τομέα και
μελετών που θα εμφαίνουν το κόστος της μη ολοκληρωμένης προσέγγισης,

 να ορίσουν κατάλληλους και εναρμονισμένους δείκτες και να δημιουργήσουν ένα
κεντρικό πλαίσιο ελέγχου των αστικών μεταφορών που θα καθιστά δυνατή τη 
συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των πόλεων.
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