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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att en hållbar EU-strategi för rörlighet i städerna är 
oundgänglig om Europeiska unionen ska kunna uppnå målet att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 procent fram till 2020. Parlamentet beklagar kommissionens 
tveksamhet att offentliggöra sin handlingsplan, som enligt de ursprungliga planerna skulle 
offentliggöras i slutet av 2008. 

2. Europaparlamentet erinrar om att stadstrafik omfattas av subsidiaritetsprincipen men 
understryker ändå att de lokala myndigheterna inte kan lösa problemen utan samarbete 
och samordning inom EU. Kommissionen bör därför tillhandahålla undersökningar, en 
rättslig ram och forskningsfinansiering samt främja och sprida goda metoder. Parlamentet 
ber kommissionen offentliggöra en EU-regelsamling på området.

3. Europaparlamentet begär att principen om ett integrerat förhållningssätt främjas inom 
ramen för ett partnerskapsstyre som förenar alla berörda i städerna och på nationellt och 
europeiskt plan och som beaktar transportrelevanta frågor: social integrering, buller, 
konkurrenskraft, miljö m.m. Parlamentet upprepar sin begäran att ett integrerat 
förhållningssätt ska vara obligatoriskt i programplaneringen och i urvalet av projekt för 
strukturfonderna.

4. Europaparlamentet ber kommissionen utveckla medel som underlättar förverkligandet och 
utformningen av en hållbar och integrerad transportpolitik för städerna genom att

 hjälpa medlemsstaterna och städerna att göra den fysiska planeringen och 
trafikplaneringen i städerna med omgivningar mer hållbar och särskilt att genomföra 
transportplaner för städerna; parlamentet uppmanar de ekonomiska aktörerna att 
samarbeta fullt ut för att genomföra strategin genom de transportplaner som utarbetas,

 underlätta genomförandet av ett integrerat förhållningssätt och partnerskapsstyre 
genom att utarbeta en handledning för aktörerna ute på fältet och undersökningar om 
kostnaderna för ett förhållningssätt som inte är integrerat,

 fastställa relevanta och harmoniserade indikatorer och skapa en resultattavla för 
stadstransporter så att en jämförande utvärdering mellan städerna kan göras.
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