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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je nevyhnutná európska stratégia pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu, 
ktorá umožní, aby Európska únia dosiahla svoj cieľ znížiť o 20 %  emisie skleníkových 
plynov; vyjadruje poľutovanie nad neochotou Komisie zverejniť svoj akčný plán, ktorý 
mal byť pôvodne zverejnený ku koncu roka 2008; 

2. pripomína, že mestská doprava podlieha zásade subsidiarity a zdôrazňuje najmä, 
že miestne orgány nemôžu čeliť týmto výzvam bez európskej spolupráce a koordinácie. 
Komisia preto musí poskytnúť štúdie, právny rámec, financovanie výskumu a podporiť 
a šíriť osvedčené postupy; žiada Komisiu, aby zverejnila zbierku ustanovení príslušných 
európskych predpisov; 

3. žiada, aby sa podporila zásada integrovaného prístupu v rámci riadenia partnerstva, ktoré 
združuje mestské a prímestské, vnútroštátne a európske subjekty a ktoré zohľadňuje témy 
spojené s dopravou: sociálne začlenenie, hluk, konkurencieschopnosť, životné prostredie, 
atď.; opakovane žiada, aby zavedenie integrovaného prístupu bolo povinné pri plánovaní 
a  voľbe projektov štrukturálnych fondov; 

4. žiada Komisiu, aby vypracovala nástroje uľahčujúce realizáciu a hodnotenie integrovanej 
trvalo udržateľnej mestskej dopravnej politiky; 

 pomáhať členským štátom a mestám zlepšovať trvalú udržateľnosť územného 
plánovania a plánovania mestskej a prímestskej dopravy, najmä zavedením 
mestských plánov na prepravu; v tejto súvislosti vyzýva hospodárske subjekty, aby 
sa v plnej miere zúčastňovali na tejto stratégii prostredníctvom plánov mobility pre 
podniky; 

 uľahčovať zavádzanie integrovaného prístupu a riadenia partnerstva prostredníctvom 
vypracovania príručky pre miestne subjekty a štúdií objasňujúcich náklady 
na neintegrovaný prístup; 

 vymedziť vhodné a harmonizované ukazovatele a vypracovať prehľad o mestskej 
doprave umožňujúci porovnávanie a hodnotenie ukazovateľov medzi jednotlivými 
mestami. 
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