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Σύνοψη
Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η σχέση μεταξύ των μεταφορών και της
κοινωνικής ένταξης με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία και παρέχονται στοιχεία
για τις πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και αποκλεισμού σε επίπεδο μεταφορών. Επίσης, η έκθεση
περιλαμβάνει παραδείγματα ορθής πρακτικής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας
των πλέον ευάλωτων χρηστών στις δημόσιες μεταφορές, με στόχο την άντληση
ενδεικτικών στοιχείων που θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ
υπέρ της ενσωμάτωσης ζητημάτων κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές δημόσιων
μεταφορών.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Για αρκετό καιρό, η κοινωνική διάσταση των δημόσιων μεταφορών δεν λαμβανόταν επαρκώς
υπόψη στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Στο εγγύς μέλλον, οι
κοινωνικές προκλήσεις και οι προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών που πηγάζουν από τη
δημογραφική γήρανση, τη φτώχεια, τη μετανάστευση και τα γεωγραφικά μειονεκτήματα,
αναμένεται να αυξηθούν. Ο κοινωνικός ρόλος των μεταφορών πρέπει να ενσωματωθεί στις
πολιτικές μεταφορών, με μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες κινητικότητας των πλέον
ευάλωτων ομάδων χρηστών. Απαραίτητες επιδιώξεις είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας
για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, η προσφορά υπηρεσιών
υψηλότερης ποιότητας και χαμηλότερων ναύλων για όλους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση
της απόδοσης και κατ᾽ επέκταση της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων μεταφορών.
Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν νέες φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά
αποδοτικές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών και να προωθηθεί η χρήση τους ώστε να
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης αυτοκινήτων.
Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των εμπειρικών
δεδομένων που κατοχυρώνουν τη σύνδεση μεταξύ των δημόσιων μεταφορών και της
κοινωνικής ένταξης. Οι κυριότερες διαπιστώσεις είναι οι εξής:


Οι δημόσιες μεταφορές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιδείνωση ή τον μετριασμό
του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, καθώς
επηρεάζουν όχι μόνο την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες αλλά και τις εργασιακές και
κοινωνικές σχέσεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις του συστήματος μεταφορών στο
περιβάλλον, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία επίσης ενδέχεται να επηρεάσουν
δυσανάλογα τις μειονεκτούσες ομάδες.



Οι μειονεκτούσες/ευάλωτες ομάδες έχουν διαφορετικές ανάγκες (πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, κ.ά.) και επηρεάζονται
διαφορετικά από τα υφιστάμενα εμπόδια στον τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου, οι
πολιτικές/δράσεις στον τομέα των δημόσιων μεταφορών πρέπει να είναι ειδικά
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών και στα κριτήρια ζωτικής σημασίας για
τους χρήστες. Εξακολουθεί, ωστόσο, να μην διεξάγεται επαρκής έρευνα και να μην
δίνεται η δέουσα προσοχή στις ανάγκες κινητικότητας των μειονεκτουσών
πληθυσμιακών ομάδων.



Οι δημόσιες μεταφορές δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μείωσης των προβλημάτων
κινητικότητας των μειονεκτουσών ομάδων. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων
κινητικότητας που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη απαιτείται αλληλεπίδραση των
πολιτικών μεταφορών και κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε
πιο σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.



Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να στηρίξουν τις πολιτικές μεταφορών στον μετριασμό
του κοινωνικού αποκλεισμού και να συμβάλουν στη δημιουργία ευέλικτων και
οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών. Η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών παρόχων
και των ΜΚΟ με δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα επίσης μπορεί να προσφέρει λύσεις
χαμηλού κόστους σε συγκεκριμένες ανάγκες.



Δεδομένης της απαίτησης για ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες
κινητικότητας και προσβασιμότητας των μειονεκτουσών ομάδων και περιοχών,
αυξάνεται η ευαισθητοποίηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό/τοπικό επίπεδο
όσον αφορά τη συμβολή των μεταφορών στην κοινωνική ένταξη. Τα τελευταία χρόνια
έχουν εφαρμοστεί ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
παραπάνω ομάδων, κυρίως με τη στήριξη των ταμείων και των προγραμμάτων της ΕΕ.
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Για την ανάπτυξη ενός συστήματος δημόσιων μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς, η
προσβασιμότητα, η ασφάλεια και η άνεση στα μέσα μεταφοράς πρέπει να αναδειχθούν σε
προτεραιότητα της πολιτικής μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθούν:


όλα τα στάδια της διαδρομής, περιλαμβανομένης της απόστασης που διανύεται με τα
πόδια, έτσι ώστε τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας να μπορούν να έχουν
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις δημόσιες μεταφορές·



ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων μεταφοράς, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες των
ευάλωτων ομάδων·



η ασφάλεια και η προστασία στις δημόσιες μεταφορές, ζητήματα κρίσιμης σημασίας που
επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Το ζήτημα της ασφάλειας
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των χώρων στάθμευσης και
των σταθμών·



η παροχή υπηρεσιών και η τιμολόγηση·



η ικανότητα των δημόσιων αρχών να αναζητούν καινοτόμες λύσεις για τις υπηρεσίες
μεταφορών, μέσω της κινητοποίησης και του συντονισμού των διαφόρων επιχειρήσεων
μεταφορών σε διαφορετικά επίπεδα με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και
ευέλικτων υπηρεσιών μεταφορών προς διάφορους προορισμούς που θα επιτρέπουν
στις πλέον ευάλωτες ομάδες χρηστών να ταξιδεύουν σε κοντινές και μακρινές περιοχές
καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο·



τα τεχνολογικά εργαλεία που διατίθενται για τη στήριξη των δράσεων συντονισμού και
δικτύωσης καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης και της ευελιξίας ώστε οι
υπηρεσίες μεταφορών να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και στα πρότυπα
κινητικότητας σε σχετικά χαμηλό κόστος.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων:


Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να αναλάβουν περισσότερο εξέχοντα ρόλο συντονισμού
στον τομέα των πολιτικών για τις μεταφορές και για την κοινωνική πρόνοια με βάση το
άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΛΕΕ), που αποτελεί οριζόντια κοινωνική ρήτρα
για την απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στην κοινωνική διάσταση των πολιτικών της
ΕΕ.



Τα θεσμικά όργανα μπορούν να ενσωματώσουν τη συμμετοχική προσέγγιση στις
δημόσιες μεταφορές μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων με ειδικές κατευθυντήριες
γραμμές και κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και μέσω της δημιουργίας
συστήματος πιστοποίησης της προσβασιμότητας για τα οχήματα, μέσω της ανάπτυξης
των υποδομών μεταφορών, μέσω της ενημέρωσης και της τιμολόγησης.



Μπορούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν οικονομικά την εφαρμογή μέτρων
ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.



Μπορούν
να
βελτιώσουν
το
ευρωπαϊκό
στατιστικό
σύστημα
μέσω
της
κατηγοριοποίησης δεδομένων ανά τύπο χρήστη ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη
των δημόσιων μεταφορών, και να στηρίξουν τις έρευνες στον τομέα της τεχνολογίας
και της αξιολόγησης πολιτικής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση
των οικονομικών και κοινωνικών οφελών (και του κόστους) των δημόσιων μεταφορών
στις ευρωπαϊκές χώρες.



Τέλος, οφείλουν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πληθυσμών και των περιοχών
που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή
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των παραπάνω στις διαδικασίες διαβούλευσης, προγραμματισμού έργων και λήψης
αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη, τουλάχιστον όσον αφορά τις διαδικασίες που ισχύουν
για τα έργα/προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
Για τη στήριξη των εν λόγω πολιτικών διατίθενται διάφορα μέσα, όπως:


Υποχρεωτική ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στη νομοθεσία για τις μεταφορές, και
υποχρεωτική εφαρμογή των ενωσιακών προτύπων κατά τη χρήση των πόρων της ΕΕ,
όπως στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων, όπου η προσβασιμότητα
περιλαμβάνεται στις νομικές απαιτήσεις και αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο όρο για τη
χορήγηση χρηματοδότησης.



Χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση ολοκληρωμένου
προγραμματισμού των πολιτικών μεταφορών και κοινωνικής ένταξης καθώς και για τη
στήριξη
πιλοτικών
προγραμμάτων/έργων
αντιμετώπισης
των
αναγκών
προσβασιμότητας των μειονεκτουσών ομάδων και περιοχών. Επίσης, από τα
προγράμματα της ΕΕ για καινοτομία στο σύστημα μεταφορών (π.χ. Ορίζοντας 2020) θα
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα τα ερευνητικά έργα που
σχετίζονται με τις μεταφορές και τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της
προσβασιμότητας των ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση της διάδοσης των
αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας που έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό στον
τομέα των μεταφορών.
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