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ОБОБЩЕНИЕ

Дълго време на социалното измерение на обществения транспорт бе отделяно
сравнително малко внимание в академичната литература и в изготвянето на
политиките. В близко бъдеще, социалните и транспортните предизвикателства, които
представляват демографското застаряване, бедността, миграцията и неблагоприятното
географско положение, ще се увеличат. Социалната роля на транспорта трябва да
бъде включена в транспортните политики, като се отдели по-голямо внимание на
специфичните потребности от мобилност на най-уязвимите групи потребители. Трябва
да се помисли за подобрена достъпност за възрастните хора и лицата с намалена
подвижност, както и по-високо качество на услугите и по-ниски цени за всички, наред
с подобряването на ефективността, така че общественият транспорт да бъде
жизнеспособен от финансова гледна точка. Освен това са от съществено значение
новите екологично и енергийно ефективни услуги на обществен транспорт и
насърчаването на тяхното използване, с цел да се намали отрицателното въздействие
от използването на леките автомобили.

В настоящия доклад се прави преглед на литературата и емпиричните доказателства за
връзки между обществения транспорт и социално приобщаване. Основните резултати
са следните:

 Общественият транспорт играе решаваща роля за влошаването или
облекчаването на социалното изключване на уязвимите групи и групите в
неравностойно положение, тъй като той засяга техния достъп до основни услуги,
както и заетостта и социалните взаимоотношения. Отрицателните въздействия на
транспортната система върху околната среда, безопасността и общественото
здраве също имат потенциал да засегнат непропорционално групите в
неравностойно положение.

 Групите в неравностойно положение/уязвимите групи имат различни нужди
(достъп до образование, работа, здравеопазване и т.н..), и са засегнати по
различен начин от съществуващите транспортни затруднения. Ето защо
обществените политики/действия в областта на транспорта трябва да бъдат
конкретно адресирани към потребностите на ползвателите и критичните за тях
въпроси. Все още обаче има твърде малко проучвания относно потребностите от
мобилност на групите от населението в неравностойно положение и съответно
внимание към тях.

 Общественият транспорт не е единственият начин за намаляване на проблемите,
свързани с мобилността, на групите в неравностойно положение. За
разглеждането на въпросите за мобилността, имащи отношение към социалното
приобщаване, е необходимо взаимодействие между транспорта и социалните
политики, което би могло да означава по-сложни и по-продължителни процеси за
вземане на решение.

 Новите транспортни технологии могат да бъдат в подкрепа на публичните
транспортни политики в борбата със социалното изключване и да предоставят
гъвкави, икономически-ефективни услуги. Увеличаването на участието на частни
доставчици и НПО с доброволен труд също може да даде решения на ниски цени
по отношение на конкретни нужди.

 Като се има предвид нарастващото търсене на по-голямо внимание по отношение
на мобилността и нуждите за достъпност на групи от населението и териториални
области в неравностойно положение, се отбелязва по-голяма осведоменост на
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равнище ЕС и на национално/местно равнище относно значението на транспорта
за социалното приобщаване. През последните години бяха взети някои мерки, за
да се отговори на специфичните потребности на тези групи, в повечето случаи с
подкрепата на фондове и програми на ЕС.

С цел да бъде развита приобщаваща система за обществен транспорт е необходимо
достъпността, безопасността и удобството на видовете транспорт да се превърнат
приоритет на транспортната политика. Това означава да се подобрят:

 всички етапи на пътуването, включително пространствата за придвижване пеш,
така че хората с увреждания да могат да достигнат и използват услугите на
обществения транспорт;

 проектирането на транспортните съоръжения, за да се отговори на специфичните
потребности на уязвимите групи;

 безопасността и сигурността в обществения транспорт, важни въпроси, които
засягат диспропорционално жените и възрастните хора. Въпросът за
безопасността следва също така да бъде разгледан във връзка с дизайна на
автомобилните паркинги и транспортни станции;

 предоставянето на услуги и структурите за ценообразуване;

 способността на публичните органи да намират новаторски решения за
транспортни услуги, които активират и координират различни транспортни
оператори на различни равнища с цел предоставяне на интегрирани и гъвкави
транспортни услуги, достигащи до различни дестинации и предоставящи
възможност на най-уязвимите групи потребители да организират пътувания както
на близки, така и на далечни разстояния, и трансгранични пътувания;

 технологични устройства, които да подкрепят контактите и дейностите по
координиране и подобряват транспортната ефективност и гъвкавост, като
отговарят на различните потребности и модели на мобилност на относително
ниска цена.

Институциите на ЕС могат да играят много важна роля за справянето с всички тези
въпроси:

 Институциите на ЕС биха могли да играят по-важна роля за координация в
областта на социалната и транспортната политика въз основа на член 9 от
Договора от Лисабон (ДФЕС), напр. хоризонталната социална клауза от Договора
от Лисабон, в която се призовава за засилен фокус върху социалното измерение
на политиките на ЕС.

 Те могат да включат приобщаващ подход в обществения транспорт като
подкрепят изграждането на капацитет с конкретни насоки и общи стандарти на
ЕС, и като разработят система за сертифициране за достъпност за превозните
средства, транспортната инфраструктура, информационното и транспортното
ценообразуване.

 Те могат да насърчават и подпомагат финансово мерки за повишаване на
осведомеността и обмена на добри практики.

 Те могат да подобрят Европейската статистическа система с данни, разбити по
вид на ползвател на транспорт, с цел да се наблюдава развитието на системите
за обществен транспорт, както и да подкрепят изследвания за техническа оценка
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и оценка на политиката, предназначени да преценят икономическите и
социалните ползи (разходи) на обществения транспорт в европейските страни.

 В заключение, те следва да насърчават участието на гражданите в процеса на
вземане на решения, така че да вземат предвид нуждите на групи и райони,
застрашени от маргинализация и социално изключване. От съществено значение
е те да бъдат привлечени за участие в консултации, при планирането на проекти
и в процесите за вземане на решения, най-малкото при процедурите, приложими
спрямо проектите/програмите, съфинансирани със средства на ЕС.

Различни инструменти са на разположение, за да се подкрепят тези политики,
например:

 Законодателството може да изисква достъпността да бъде взета предвид в
регламента за транспорта, а стандартите на ЕС биха могли да станат
задължителни, когато се използват европейски фондове, като в случая на
структурните фондове, когато правните изисквания включват достъпността като
неподлежащо на преговори условие за финансиране.

 Европейските структурни фондове могат да се използват за насърчаване на
интегрирано планиране на транспорта и политиките за социално приобщаване и
за подпомагане на пилотни програми/проекти, свързани с нуждите от достъпност
на групите и областите в неравностойно положение. Програмите на ЕС за
иновации в транспортната система (например, „Хоризонт 2020“) биха могли да
дават приоритет на финансирането от ЕС за проектите за свързани с транспорта
научни изследвания, насочени към подобряване на достъпа до транспорт за
уязвимите групи и насърчаване на разпространението на резултатите от
приложните научни изследвания в планирането в областта на транспорта.


