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socialinės įtraukties klausimus į viešojo transporto politiką.
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SANTRAUKA

Ilgą laiką socialiniam viešojo transporto aspektui akademinėje literatūroje ir formuojant
politiką skirta palyginti nedaug dėmesio. Netolimoje ateityje dėl demografinio senėjimo,
skurdo, migracijos ir geografinių kliūčių spręstinų socialinės ir transporto srities klausimų
gausės. Transporto socialinio vaidmens aspektas turi būti integruotas į transporto politiką,
didesnį dėmesį skiriant specifiniams labiausiai pažeidžiamų naudotojų grupių judumo
poreikiams. Pagyvenusių žmonių ir riboto judumo asmenų geresnių galimybių naudotis
viešuoju transportu klausimus, taip pat geresnės kokybės paslaugų teikimo ir mažesnių
kainų nustatymo visiems klausimus reikia svarstyti kartu su efektyvumo gerinimo
klausimais, kad viešasis transportas ir toliau būtų finansiškai perspektyvus. Be to, siekiant
sumažinti neigiamą lengvųjų automobilių naudojimo poveikį, itin svarbu skatinti teikti
aplinkos ir energijos vartojimo požiūriu veiksmingas naujas viešojo transporto paslaugas ir
jomis naudotis.

Šiame pranešime pateikiama literatūros apie viešojo transporto ir socialinės įtraukties
sąsajas ir su jomis susijusių empirinių duomenų apžvalga. Toliau pateikiamos pagrindinės
išvados.

 Viešasis transportas labai svarbus didinant socialinę pažeidžiamų ir palankių sąlygų
neturinčių grupių atskirtį, kuri neigiamai veikia jų galimybes naudotis pagrindinėmis
paslaugomis, galimybes įsidarbinti ir jų socialinius ryšius, ar tokią atskirtį mažinant.
Neigiami transporto sistemos padariniai aplinkos ir saugumo ir visuomenės sveikatos
srityse gali daryti neproporcingą neigiamą įtaką ir palankių sąlygų neturinčioms
grupėms.

 Palankių sąlygų neturinčių ir (ar) pažeidžiamų grupių reikmės kitokios (galimybė gauti
išsilavinimą, įsidarbinti, gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.), todėl esamų
kliūčių naudotis transportu joms daromas poveikis kitoks. Tad viešojo transporto
politika ir šios srities veiksmai turi būti pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias naudotojų
reikmes ir problemas. Vis dėlto vis dar per mažai tiriamos palankių sąlygų neturinčių
gyventojų grupių judumo reikmės ir joms skiriama per mažai dėmesio.

 Viešasis transportas – ne vienintelis būdas spręsti palankių sąlygų neturinčių grupių
judumo problemas. Norint spręsti su socialine įtrauktimi susijusius judumo klausimus
reikia ieškoti transporto ir socialinės apsaugos politikos sąveikos, tad sprendimų
priėmimo procesai gali būti sudėtingesni ir ilgesni.

 Naujos transporto technologijos gali būti naudingos, kai pagal viešojo transporto
politiką siekiama mažinti socialinę atskirtį ir teikti lanksčias ekonomiškai veiksmingas
paslaugas. Nebrangiai kainuojančių specifiniams poreikiams pritaikytų sprendimų taip
pat galima rasti ir didinant privačių paslaugų teikėjų ir savanorišką veiklą vykdančių
NVO dalyvavimą.

 Turint mintyje tai, kad reikia skirti daugiau dėmesio palankių sąlygų neturinčių
gyventojų grupių ir regionų judumo ir prieigos reikmėms, ES ir nacionaliniu bei vietos
lygmenimis vis geriau suprantama, koks svarbus transportas sprendžiant socialinės
įtraukties klausimus. Bandant tenkinti specifines minėtų grupių reikmes, pastaraisiais
metais – dažniausiai naudojant ES fondų ir programų paramą – įgyvendintos tam
tikros priemonės.

Siekiant sukurti įtraukią viešojo transporto sistemą, būtina, kad transporto priemonių
prieinamumas, saugumas ir patogumas taptų transporto politikos prioritetu. Todėl reikia
gerinti:
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 visus kelionės etapus, įskaitant pėsčiųjų aplinką, kad judumo problemų turintys
asmenys galėtų pasiekti viešojo transporto paslaugų vietas ir tomis paslaugomis
naudotis;

 transporto įrenginių projektavimą, atsižvelgiant į specifinius pažeidžiamų grupių
poreikius;

 viešojo transporto saugą ir saugumą – svarbiausius aspektus, kurių poveikis moterims
ir pagyvenusiems žmonėms yra neproporcingai didelis. Į saugą taip pat turėtų būti
atsižvelgiama projektuojant automobilių stovėjimo aikšteles ir transporto stotis;

 kuriant paslaugų teikimo ir kainų nustatymo struktūras;

 atsižvelgiant į valdžios institucijų pajėgumą rasti novatoriškų sprendimų transporto
paslaugų sektoriuje, skatinti skirtingų lygių įvairių transporto operatorių aktyvumą ir
koordinuoti jų veiklą, kad būtų teikiamos integruotos ir lanksčios transporto
paslaugos, sudarančios galimybes pasiekti įvairias vietoves ir labiausiai pažeidžiamų
grupių vartotojams keliauti tiek trumpais, tiek ilgais atstumais ir vykti į
tarpvalstybines keliones;

 kuriant technologines priemones, kuriomis galėtų būti paremta tinklų kūrimo ir
koordinavimo veikla, ir gerinant transporto veiksmingumą ir lankstumą, kad
santykinai mažomis kainomis būtų tenkinamos įvairios judumo reikmės ir užtikrinami
judumo būdai.

ES institucijos gali atlikti labai svarbų vaidmenį sprendžiant visus šiuos klausimus:

 ES institucijos, remdamosi Lisabonos sutarties (SESV) 9 straipsniu, t. y. Lisabonos
sutarties horizontaliąja socialine išlyga, kurioje raginama daugiau dėmesio skirti
socialiniam ES politikos aspektui, galėtų vykdyti geresnį socialinės ir transporto
politikos koordinavimą.

 Jos gali integruoti įtraukų metodą į viešojo transporto sektorių rengdamos konkrečias
gaires ir bendrus ES standartus ir taip padėdamos stiprinti gebėjimus, taip pat
parengdamos transporto priemonių, infrastruktūros ir informacijos prieinamumo ir
transporto kainodaros sertifikavimo sistemas.

 Jos gali skatinti ir finansiškai remti informuotumo didinimo priemones ir keitimąsi
gerąja patirtimi.

 Institucijos gali gerinti Europos statistikos sistemą, kurioje, siekiant stebėti viešojo
transporto sistemų raidą, duomenys būtų suskirstomi pagal transporto naudotojų
tipą, ir remti techninio ir politinio vertinimo tyrimus, kuriuos vykdant būtų vertinama
ekonominė ir socialinė viešojo transporto Europos Sąjungos šalyse nauda (sąnaudos).

 Be to, jos turėtų skatinti piliečių dalyvavimą priimant sprendimus, kad būtų
atsižvelgiama į grupių ir teritorijų, kurioms kyla marginalizacijos ir socialinės atskirties
pavojus, reikmes. Labai svarbu įtraukti piliečius į konsultavimosi, projektų planavimo
ir sprendimų priėmimo procesus, bent jau vykdant iš Europos fondų bendrai
finansuojamiems projektams ir (ar) programoms taikomas procedūras.

Norint remti šią politiką galima naudoti įvairias priemones, pavyzdžiui:

 gali prireikti transporto srities teisės aktuose aptarti prieinamumo klausimus ir galėtų
tapti privaloma taikyti ES standartus tuomet, kai naudojamos Europos fondų lėšos
(kaip tai daroma su struktūriniais fondais), tais atvejais, kai į teisinius reikalavimus
prieinamumas įtraukiamas kaip finansavimo sąlyga, dėl kurios nesiderama.
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 Siekiant skatinti integruotą transporto ir socialinės įtraukties politikos planavimą ir
remti bandomąsias programas ir (ar) projektus, kuriuose sprendžiami palankių sąlygų
neturinčių grupių ir teritorijų prieinamumo reikmių klausimai, galima naudoti Europos
struktūrinius fondus. Pagal ES transporto sistemos inovacijų programas (pvz.,
programą „Horizontas 2020“) ES lėšomis visų pirma galėtų būti finansuojami su
transportu susiję mokslinių tyrimų projektai, skirti pažeidžiamų grupių transporto
prieinamumui gerinti ir transporto planavimo srities taikomųjų mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidai skatinti.


