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KOPSAVILKUMS

Sabiedriskā transporta sociālajai dimensijai zinātniskajās publikācijās un politikas veidošanā
ilgu laiku ir pievērsts samērā maz uzmanības. Tuvākajā nākotnē sociālajā un transporta
jomā pieaugs problēmas, kas saistītas ar demogrāfisko novecošanos, nabadzību, migrāciju
un ģeogrāfiski neizdevīgu stāvokli. Transporta sociālā loma ir jāintegrē transporta politikā,
lielāku uzmanību pievēršot vismazāk aizsargāto lietotāju grupu īpašajām mobilitātes
vajadzībām. Ir jāapsver transporta pieejamības uzlabošana veciem cilvēkiem un cilvēkiem
ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un
braukšanas maksas samazināšana visiem transporta lietotājiem — vienlaikus ar
efektivitātes uzlabošanu, lai saglabātu sabiedriskā transporta finansiālo dzīvotspēju. Turklāt
ir vajadzīgi jauni, vidi saudzējoši un energoefektīvi sabiedriskā transporta pakalpojumi, un
ir jāveicina to izmantošana, lai samazinātu automobiļu lietošanas negatīvo ietekmi.

Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par publikācijām un empīriskiem pierādījumiem par saikni
starp sabiedrisko transportu un sociālo iekļaušanu. Galvenie rezultāti ir šādi:

 sabiedriskajam transportam ir būtiska loma neaizsargāto un nelabvēlīgā situācijā
esošo iedzīvotāju grupu sociālās atstumtības pastiprināšanā vai mazināšanā,
ietekmējot šo grupu piekļuvi pamata pakalpojumiem, kā arī nodarbinātību un sociālās
attiecības. Arī transporta sistēmas negatīvā ietekme uz vidi, drošību un sabiedrības
veselību var nesamērīgi skart nelabvēlīgā situācijā esošās iedzīvotāju grupas.

 Nelabvēlīgā situācijā esošām/neaizsargātām iedzīvotāju grupām ir dažādas vajadzības
(piekļuve izglītībai, darbam, veselības aprūpei u. c.), un pastāvošie transporta šķēršļi
tās ietekmē dažādi. Tāpēc sabiedriskā transporta politika/pasākumi ir īpaši jāpielāgo
transporta lietotāju vajadzībām un kritiskajai situācijai. Tomēr joprojām ir pārāk maz
pētījumu par nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju grupu mobilitātes vajadzībām,
kam tiek pievērsts pārāk maz uzmanības.

 Sabiedriskais transports nav vienīgais veids, kā mazināt nelabvēlīgā situācijā esošo
iedzīvotāju grupu mobilitātes problēmas. Lai risinātu ar sociālo iekļaušanu saistītos
mobilitātes jautājumus, ir vajadzīga mijiedarbība starp transporta un labklājības
politiku, kas varētu nozīmēt sarežģītākus un ilgākus lēmumu pieņemšanas procesus.

 Izmantojot jaunās transporta tehnoloģijas sabiedriskā transporta politikā, var mazināt
sociālo atstumtību un nodrošināt elastīgus un rentablus pakalpojumus. Arī vairāk
iesaistot privātos pakalpojumu sniedzējus un NVO brīvprātīgajā darbā, var tikt
izstrādāti īpašām vajadzībām pielāgoti zemu izmaksu risinājumi.

 Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc lielākas uzmanības nelabvēlīgā situācijā
esošo iedzīvotāju grupu un teritoriju mobilitātes un pieejamības vajadzībām, ES un
valsts/vietējā līmenī ir palielinājusies izpratne par transporta nozīmi sociālajā
iekļaušanā. Pēdējos gados ir veikti daži pasākumi, lai pievērstu uzmanību šo grupu
īpašajām vajadzībām, vairumā gadījumu ar ES fondu un programmu atbalstu.

Lai veidotu iekļaujošu sabiedriskā transporta sistēmu, transporta veidu pieejamībai,
drošībai un komfortam jākļūst par transporta politikas prioritāti. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo:

 visi brauciena posmi, tostarp vide kājāmgājējiem, lai cilvēki ar ierobežotām
pārvietošanās spējām varētu sasniegt un izmantot sabiedriskā transporta
pakalpojumus;

 transporta aprīkojuma projektēšana, ņemot vērā neaizsargāto iedzīvotāju grupu
īpašās vajadzības;



Politikas departaments B: struktūrpolitika un kohēzijas politika
____________________________________________________________________________________________

4

 drošība un drošums sabiedriskajā transportā — ļoti svarīgi jautājumi, kas nesamērīgi
skar sievietes un vecus cilvēkus. Drošības jautājums būtu jāaplūko arī attiecībā uz
autostāvvietu un transporta staciju projektēšanu;

 pakalpojumu sniegšana un cenu noteikšanas struktūras;

 valsts iestāžu spēja rast novatoriskus transporta pakalpojumu risinājumus, aktivizējot
un koordinējot dažādus transporta operatorus dažādos līmeņos, lai nodrošinātu
integrētus un elastīgus, dažādu galamērķu sasniegšanai paredzētus transporta
pakalpojumus, kas ļautu vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām doties gan
tuvos, gan arī tālos braucienos un ceļot pāri robežām;

 tehnoloģiskās ierīces, lai atbalstītu tīklu veidošanas un koordinēšanas pasākumus un
uzlabotu transporta efektivitāti un elastīgumu atbilstoši dažādām mobilitātes
vajadzībām un modeļiem, radot relatīvi zemas izmaksas.

Visu šo jautājumu risināšanā ES iestādēm var būt ļoti svarīga loma:

 ES iestādes varētu aktīvāk iesaistīties sociālās un transporta politikas koordinēšanā,
pamatojoties uz Lisabonas līguma (LESD) 9. pantu, proti, Lisabonas līguma
horizontālo sociālo klauzulu, kas aicina pievērst pastiprinātu uzmanību ES politikas
sociālajai dimensijai.

 Tās var integrēt iekļaujošu pieeju sabiedriskā transporta politikā, ar īpašām
pamatnostādnēm un kopējiem ES standartiem atbalstot spēju veidošanu un izveidojot
pieejamības sertifikācijas sistēmu attiecībā uz transportlīdzekļiem, transporta
infrastruktūru, informāciju un transporta cenu noteikšanu.

 Tās var veicināt un finansiāli atbalstīt izpratnes veidošanas pasākumus un labas
prakses apmaiņu.

 Tās var uzlabot Eiropas Statistikas sistēmu, sniedzot datus sadalījumā pa satiksmes
dalībnieku grupām, lai uzraudzītu sabiedriskā transporta sistēmu attīstību, un atbalstīt
tehniskos un politikas vērtēšanas pētījumus, kas paredzēti, lai novērtētu sabiedriskā
transporta ekonomiskos un sociālos ieguvumus (izmaksas) Eiropas valstīs.

 Visbeidzot, tām būtu jāveicina iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā, lai ņemtu
vērā to grupu un teritoriju vajadzības, kas pakļautas sociālās izolācijas un atstumtības
riskam. Ir ļoti svarīgi iesaistīt iedzīvotājus apspriešanās, projektu plānošanas un
lēmumu pieņemšanas procesos vismaz tajās procedūrās, kas piemērojamas Eiropas
fondu līdzfinansētiem projektiem/programmām.

Šīs politikas atbalstam ir pieejami dažādi instrumenti, piemēram:

 tiesību aktos var noteikt, ka transporta regulējumā ir jāņem vērā pieejamība, un ES
standarti varētu kļūt saistoši, ja tiek izmantoti Eiropas fondi, kā, piemēram,
struktūrfondu gadījumā, kad viena no juridiskajām prasībām, kas ir neapspriežams
nosacījums, lai saņemtu finansējumu, ir pieejamība.

 Eiropas struktūrfondus var izmantot, lai veicinātu transporta un sociālās iekļaušanas
politikas integrētu plānošanu un atbalstītu pilotprogrammas/projektus, kuros risinātas
nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju grupu un teritoriju transporta pieejamības
vajadzības. ES transporta sistēmas inovācijas programmās (piemēram,
„Apvārsnis 2020”) par prioritāti varētu noteikt ES finansējuma piešķiršanu ar
transportu saistītiem pētniecības projektiem, kuru mērķis ir uzlabot transporta
pieejamību neaizsargātām iedzīvotāju grupām un veicināt transporta plānošanas jomā
veikto lietišķo pētījumu rezultātu izplatīšanu.


