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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że europejska strategia na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście jest 
konieczna, aby umożliwić Unii Europejskiej osiągnięcie swojego celu ograniczenia 
o 20 % emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.; ubolewa nad wahaniem Komisji w 
stosunku do opublikowania jej planu działania przewidzianego pierwotnie na koniec 
2008 r.;

2. przypomina, że transport miejski podlega pod zasadę pomocniczości, niemniej jednak 
podkreśla, że władze lokalne nie mogą same sprostać temu wyzwaniu bez współpracy i 
koordynacji na poziomie europejskim, Komisja powinna zatem zapewnić analizy, ramy 
prawne, finansowanie badań i promować rozpowszechnianie dobrych praktyk; zwraca się 
do Komisji o opublikowanie zbioru odpowiednich europejskich przepisów prawnych;

3. wzywa do promowania zasady zintegrowanego podejścia w ramach zarządzania 
partnerskiego, które zrzesza zainteresowane podmioty miejskie i okołomiejskie, krajowe i 
europejskie oraz które uwzględnia tematykę związaną z transportem: integrację 
społeczną, hałas, konkurencyjność, środowisko itd.; ponawia swoje wezwanie, aby 
stosowanie zintegrowanego podejścia było obowiązkowe przy programowaniu i wyborze 
projektów do wsparcia z funduszy strukturalnych;

4. zwraca się do Komisji o opracowanie narzędzi ułatwiających realizację i monitorowanie 
polityki zintegrowanego i zrównoważonego transportu miejskiego:
 pomoc państwom członkowskim i miastom w poprawie trwałości zagospodarowania 

przestrzennego i planowania transportu miejskiego i okołomiejskiego zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie planów przemieszczania się po mieście; zaproszenie w tym 
celu podmiotów gospodarczych do pełnego uczestnictwa w tej strategii za pomocą 
planów przemieszczania się dla przedsiębiorstwa;

 ułatwienie wprowadzenia zintegrowanego podejścia i zarządzania partnerskiego 
poprzez opracowanie przewodnika dla pracowników terenowych i badań 
przedstawiających koszty niezintegrowanego podejścia;

 określenie właściwych i zharmonizowanych wskaźników i opracowanie tablicy 
wyników transportu miejskiego pozwalającej na analizę porównawczą między 
miastami.
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