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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, jog būtina turėti Europos tvaraus judumo mieste strategiją, kad Europos 
Sąjunga galėtų pasiekti savo tikslą iki 2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį; apgailestauja dėl Komisijos neryžtingumo paskelbti savo veiksmų 
planą, kurį iš pradžių buvo numatyta publikuoti 2008 m. pabaigoje;

2. primena, kad miesto transporto klausimu laikomasi subsidiarumo principo, tačiau 
pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos negali išspręsti šių uždavinių nesant ES 
bendradarbiavimo ir koordinavimo, todėl Komisija turi pateikti tyrimus, teisinį pagrindą, 
skirti finansavimą moksliniams tyrimams ir skatinti bei skleisti pažangiąją patirtį; prašo 
Komisijos paskelbti šios srities teisės aktų rinkinį;

3. prašo populiarinti integruotos strategijos principą įgyvendinant partneryste grįstą 
valdymą, kuris sujungia miestų ir priemiesčių, valstybių narių ir ES dalyvius ir pagal kurį 
atsižvelgiama į temas, susijusias su transportu: socialinę atskirtį, triukšmą, 
konkurencingumą, aplinką ir kt.; dar kartą prašo, kad būtų privaloma įgyvendinti 
integruotą strategiją rengiant programas ir renkant projektus, kurie bus finansuojami iš 
struktūrinių fondų;

4. ragina Komisiją plėtoti priemones, kurios padėtų lengviau įgyvendinti ir vertinti 
integruotą tvaraus miesto transporto politiką:

 padėti valstybėms narėms ir miestams gerinti teritorijų planavimo tvarumą ir miestų 
bei priemiesčių transporto planavimą įgyvendinant kelionių mieste planus; šiuo 
klausimu ragina ekonomės veiklos vykdytojus visiškai prisidėti prie šios strategijos 
įgyvendinimo rengiant įmonių kelionių planus;

 palengvinti integruotos strategijos ir partneryste grindžiamo valdymo įgyvendinimą, 
t. y. parengti vietos dalyviams skirtą vadovą ir atlikti tyrimus, kad būtų matomos 
neintegruotos strategijos sąnaudos;

 apibrėžti pagrindinius ir suderintus rodiklius ir parengti miesto transporto gaires, kad 
būtų galima atlikti lyginamąjį miestų vertinimą.
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