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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a fenntartható városi mobilitás európai stratégiája elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az Európai Unió meg tudja valósítani azon célkitűzését, hogy 2020-ig 20%-
kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság vonakodik közzétenni az eredetileg 2008 végére tervezett cselekvési tervét;

2. emlékeztet, hogy a városi közlekedés a szubszidiaritás elvének van alárendelve, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a helyi hatóságok európai együttműködés és koordináció 
nélkül nem képesek válaszolni ezekre a kihívásokra, így a Bizottságnak kell 
tanulmányokat, jogi keretet biztosítania, finanszíroznia a kutatást, illetve ösztönözni és 
terjeszteni a legjobb gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, hogy egyetlen kötetben tegye 
közzé a vonatkozó európai szabályozások rendelkezéseit;

3. kéri, hogy a városi, a város környéki, a nemzeti és az európai szereplőket összefogó, 
partnerségen alapuló irányítás keretében mozdítsák elő az integrált megközelítés elvét, 
amely figyelembe veszi a közlekedéshez kapcsolódó olyan egyéb szempontokat is, mint a 
társadalmi beilleszkedés, a zaj, a versenyképesség, a környezet stb.; ismételten kéri, hogy 
az integrált megközelítés végrehajtása legyen kötelező a programozási időszakban és a 
strukturális alapok címén kiválasztott projekteknél;

4. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki eszközöket a fenntartható, integrált városi 
közlekedési politika megvalósításának megkönnyítésére és mérésére:

 segítsen a tagállamoknak és a városoknak javítani a területrendezés fenntarthatóságát 
és a városi és a város környéki közlekedés tervezését, nevezetesen városi közlekedési 
tervek bevezetésével; ennek kapcsán felkéri a gazdasági szereplőket, hogy vállalati 
közlekedési tervek révén teljes mértékben vegyenek részt e stratégiában;

 könnyítse meg az integrált megközelítés és a partnerségen alapuló irányítás 
végrehajtását a területen élő szereplők számára útmutatót kidolgozva és 
tanulmányokat készítve, melyek megmutatják a nem integrált megközelítés 
költségeit;

 állapítson meg megfelelő és harmonizált mutatókat és készítse el a városi közlekedés 
eredményjelző táblázatát, amely lehetővé teszi a városok közötti összehasonlító 
értékelést.
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