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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că o strategie europeană a mobilității urbane durabile este indispensabilă 
pentru a permite Uniunii Europene să-și respecte obiectivul de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu 20% până în 2020; regretă reținerea Comisiei de a-și publica planul de 
acțiune, prevăzut inițial pentru sfârșitul anului 2008;

2. reamintește că mijloacele de transport urban se supun principiului subsidiarității; totuși, 
subliniază că autoritățile locale nu pot răspunde acestor provocări fără a beneficia de 
cooperare și coordonare la nivel european; astfel, Comisia trebuie să furnizeze studii și un 
cadru juridic, să finanțare cercetarea și să promoveze și să difuzeze bunele practici; 
solicită Comisiei să publice o culegere a dispozițiilor normative europene din domeniu;

3. solicită ca principiul abordării integrate să fie promovat în cadrul unei guvernanțe în 
parteneriat care să asocieze actorii urbani și periurbani, naționali și europeni și care să 
țină seama de tematicile legate de transport: inserție socială, poluare sonoră, 
competitivitate, mediu etc.; repetă solicitarea ca instituirea unei abordări integrate să fie 
obligatorie la programarea și alegerea proiectelor în cadrul fondurilor structurale;

4. solicită Comisiei să dezvolte instrumente care să faciliteze realizarea și măsurarea unei 
politici integrate de transport urban durabil: 

 să ajute statele membre și orașele să amelioreze durabilitatea amenajării teritoriului și 
planificării transportului urban și periurban, în special prin instituirea unor planuri de 
deplasare urbană; invită în acest sens actorii economici să participe pe deplin la 
această strategie prin intermediul planurilor de deplasare pentru întreprinderi;

 să faciliteze instituirea unei abordări integrate și a guvernanței în parteneriat prin 
elaborarea unui ghid adresat actorilor de pe teren și a unor studii care să evidențieze 
costul unei abordări neintegrate;

 să definească indicatori pertinenți și armonizați și să creeze un grafic de performanță 
în domeniul transportului urban care să permită evaluarea comparativă a orașelor.


	760573ro.doc

