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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je evropska strategija za trajnostno mobilnost v mestih nujno potrebna za to, 
da bo Evropska unija lahko izpolnila zadani cilj o 20-odstotnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020; obžaluje oklevanje Komisije glede objave akcijskega 
načrta, ki je bila sprva predvidena za konec leta 2008;

2. opozarja, da velja za mestni prevoz pravilo subsidiarnosti, vendar hkrati poudarja, da se 
lokalni organi s temi izzivi ne morejo spopasti brez sodelovanja in uskladitve na evropski 
ravni, zato jim mora Komisija zagotoviti študije in pravni okvir, financirati raziskave ter 
spodbujati in razširjati dobre prakse; poziva Komisijo, naj objavi zbirko evropskih 
zakonskih določb, ki se nanašajo na to področje;

3. zahteva razširjanje načela celovitega pristopa v okviru partnerskega upravljanja, ki 
povezuje mestne, primestne, nacionalne in evropske akterje ter upošteva tematike, 
povezane s prometom: socialno vključevanje, hrup, konkurenčnost, okolje itd.; ponavlja 
zahtevo po obveznem izvajanju celovitega pristopa pri načrtovanju in izbiri projektov v 
okviru strukturnih skladov;

4. poziva Komisijo, naj razvije orodja za lažje izvajanje in merjenje celovite politike 
trajnostnega mestnega prometa: 

 pomaga državam članicam in mestom pri izboljšanju trajnostnosti prostorske ureditve 
ter načrtovanja mestnega in primestnega prometa, zlasti z izdelavo načrtov mobilnosti 
v mestih; glede tega poziva gospodarske subjekte, naj polno sodelujejo v tej strategiji, 
in sicer prek načrtov mobilnosti v podjetjih;

 olajša izvajanje celovitega pristopa in partnerskega upravljanja, in sicer z izdelavo 
vodnika za akterje na terenu in študij, iz katerih bodo razvidni stroški necelovitega 
pristopa;

 opredeli ustrezne in usklajene kazalnike ter oblikuje pregled mestnega prometa, na 
podlagi katerega bo mogoče primerjati posamezna mesta.
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