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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat een Europese strategie voor duurzame stedelijke mobiliteit onontbeerlijk 
is, wil de Europese Unie haar doelstelling van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20% tot 2020 kunnen halen; betreurt het dat de Commissie 
aarzelt met de publicatie van haar actieplan, dat aanvankelijk eind 2008 zou verschijnen;

2. herinnert eraan dat voor het stedelijk vervoer het subsidiariteitsbeginsel geldt, maar 
onderstreept dat de lokale overheden de uitdagingen op dit gebied niet zonder 
samenwerking en Europese coördinatie aankunnen en dat de Commissie dus moet zorgen 
voor studies en een juridisch kader, de financiering van onderzoek en de bevordering en 
verspreiding van goede praktijken; verzoekt de Commissie een bundel met de 
desbetreffende Europese voorschriften te publiceren;

3. wenst dat het beginsel van de geïntegreerde benadering wordt bevorderd doordat steden 
en randgemeenten en nationale en Europese instanties bestuurlijk als partners 
samenwerken en ingaan op de kwesties die met het vervoer verband houden: sociale 
integratie, lawaai, concurrentievermogen, milieu enz.; herhaalt zijn verzoek om een 
geïntegreerde benadering verplicht te stellen bij de planning en keuze van de projecten uit 
hoofde van de structuurfondsen;

4. verzoekt de Commissie instrumenten te ontwikkelen voor het uitstippelen en beoordelen 
van een geïntegreerd beleid voor duurzaam stedelijk vervoer:

- steun aan de lidstaten en de steden voor verbetering van het aspect duurzaamheid in de 
ruimtelijke ordening en planning van het stedelijk en streekvervoer, met name via de 
opstelling van een stedelijk mobiliteitsplan; verzoekt in dit verband de economische 
actoren zich volledig bij deze strategie aan te sluiten door middel van 
bedrijfsmobiliteitsplannen;

- ondersteuning van de uitvoering van de geïntegreerde aanpak en het op partnerschap 
gebaseerde bestuursmodel door een leidraad voor de praktijkmensen op te stellen en 
studies te verrichten die de kosten van een niet-geïntegreerde benadering duidelijk 
maken;

- vaststelling van relevante, geharmoniseerde indicatoren en van een evaluatieschema 
voor het stedelijk vervoer waarmee steden onderling kunnen worden vergeleken.
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