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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. konštatuje, že vyše 70 % obyvateľstva EÚ žije v mestách, ktoré vytvárajú približne 85 % 

HDP EÚ, a že udržateľná mestská mobilita je čoraz dôležitejším faktorom v rámci 

politiky súdržnosti, pretože ide o kľúčový prvok a hnaciu silu zamestnanosti a 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; domnieva sa, že európske štrukturálne 

a investičné fondy (EŠIF), a najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), by mali 

prostredníctvom operačných programov prispievať k financovaniu plánov udržateľnej 

mestskej mobility pre mestá a regióny a v celej EÚ tým, že budú presadzovať ekologické, 

dostupné a inovatívne formy mestskej dopravy, ktoré podporia multimodalitu a mobilitu v 

širšom územnom kontexte vrátane cezhraničnej mobility; v tejto súvislosti pripomína, že 

sektor dopravy, a to tak statickej, ako aj dynamickej, má výrazný vplyv na mestské 

prostredie a kvalitu života občanov, a domnieva sa, že účinný dopravný systém možno 

podporovať prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, v rámci ktorého sa 

prerozdelia náklady a budú existovať možnosti rozvíjať inovatívny a účinný systém 

verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť značné úspory a zabezpečiť výmenu 

odborných znalostí medzi príslušnými orgánmi;  poukazuje na význam dodržiavania 

zásady partnerstva pri plánovaní a vykonávaní operačných programov, aby sa zabezpečilo 

plné zapojenie sociálnych partnerov, profesijných organizácií, výskumných stredísk 

a podnikov; 

2. žiada Komisiu, aby v rámci preskúmania využívania EŠIF v polovici trvania zhodnotila 

pokrok a poskytla kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu podpory, ktorá sa prostredníctvom 

politiky súdržnosti poskytuje na účely udržateľnej mestskej mobility; 

3. naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby posúdili a 

vykonali kontrolu plánov mestskej mobility v súlade s účelom a cieľmi stratégie Doprava 

2050; 

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na potrebu obmedziť negatívny vplyv na životné prostredie 

spôsobený závislosťou dopravného systému EÚ od ropy (prevažne od ropy a jej 

vedľajších produktov) by sa EŠIF mali systematicky využívať na vypracúvanie a 

vykonávanie komplexných a integrovaných plánov udržateľnej mestskej mobility s 

cieľom doplnkovo a vzájomne posilňovať opatrenia mestskej mobility v širšom kontexte 

územného plánovania bez toho, aby sa vytvárali ďalšie dopravné potreby vedúce k 

nadmernému využívaniu automobilov, a s dôrazom na integrovaný dopravný systém 

založený na spolupráci jednotlivých druhov dopravy; 

5. konštatuje, že presadzovanie udržateľnej dopravy a lepšej sieťovej infraštruktúry, 

podporovanie prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzanie rizikám a ich riadenie patria 

medzi tematické ciele politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020; 

6. poukazuje najmä na mnohé škodlivé účinky súčasného dopravného modelu na základné 

prvky prírodného prostredia vrátane ovzdušia, vody a pôdy a na rôzne ekosystémy; 
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7. domnieva sa, že je preto nevyhnutné zabezpečiť rozvoj a podporu plánov udržateľnej 

mestskej mobility a udržateľnosti miest vo všetkých európskych mestách, funkčných 

mestských oblastiach a regiónoch vrátane vypracovania analýzy potrieb a cieľov, čo sa 

týka infraštruktúry mobility, pričom sa treba zamerať na tie druhy dopravy a dopravné 

prostriedky, ktoré sú komplementárne v kontexte územného a celkového priestorového 

rozvoja, podporovať čistú, udržateľnú, bezpečnú, efektívnu a energeticky účinnú dopravu, 

uprednostňovať prepojenosť mestských a prímestských oblastí a presadzovať väčšiu 

sebestačnosť, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvýšenú bezpečnosť cestnej 

premávky a lepšie pracovné podmienky; poukazuje tiež na to, že politika mestskej 

dopravy vrátane vytvorenia alternatívnych spôsobov dopravy na zníženie dopytu po 

preprave prostriedkami individuálnej dopravy patrí takisto do právomoci miest 

a miestnych orgánov; 

8. zdôrazňuje potenciál, ktorý má udržateľná mestská mobilita pri zvyšovaní príťažlivosti 

európskych miest a regiónov pre investorov aj obyvateľov tým, že zvyšuje prístupnosť a 

bezpečnosť cestnej premávky a znižuje objem dopravy a znečistenie; je presvedčený 

o pozitívnej úlohe, ktorú by mohla mať pri zabezpečovaní lepšieho zosúladenia 

pracovného a súkromného života z dôvodu skrátenia času potrebného na cestu do práce; 

žiada preto regionálne a miestne orgány, aby podporovali inovatívne riešenia v oblasti 

udržateľnej mestskej mobility; 

9. žiada členské štáty, aby podporili viacúrovňové riadenie s cieľom pomôcť rozvoju 

spolupráce medzi regionálnymi, vnútroštátnymi a európskymi orgánmi v oblasti tvorby 

politík vrátane návrhu, vykonávania a monitorovania mestských politík, ktoré majú jasný 

vplyv na mestské oblasti; 

10. domnieva sa, že investície do udržateľnej verejnej dopravy nie sú len reakciou na 

problémy mestskej mobility, ale zahŕňajú aj „prvky obnovy miest“, ktoré majú vplyv na 

celkový hospodársky systém mesta vo všeobecnosti a uľahčujú vznik zeleného mestského 

prostredia, ako aj prístup do centier rôznorodých činností (obchodných, rezidenčných, 

voľnočasových, kultúrnych, vzdelávacích); zdôrazňuje, že riadna koordinácia plánovania 

mobility a miest je zásadná, ak majú mať investície čo najväčší vplyv; 

11. upozorňuje, že cyklistická doprava zohráva významnú úlohu v modernom plánovaní 

udržateľnej mestskej mobility a je súčasťou riešenia, pokiaľ ide o predchádzanie 

dopravným zápcham; zdôrazňuje, že samostatné trasy pre cyklistov a chodcov by mali byť 

samozrejmosťou pri budovaní alebo rekonštrukcii ciest; 

12. uznáva kvalitu a rozmanitosť pracovných miest, ktoré ponúkajú prevádzkovatelia verejnej 

dopravy, a súvisiaci prínos pre hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby monitorovala 

a zhodnotila príspevok verejnej dopravy k stratégiám týkajúcim sa ekologických 

pracovných miest a environmentálne trvalo udržateľného rastu na vnútroštátnej 

a európskej úrovni; 

13. požaduje, aby sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ďalšie EŠIF 

využívali na podporu zamestnanosti v oblastiach, ktoré stimulujú rozvoj udržateľnej 

mestskej mobility; zdôrazňuje, že realizácia projektov mestskej mobility má pozitívny 

vplyv na všetky regióny a ich obyvateľstvo, pretože podporuje obsadzovanie existujúcich 

a inovatívnych pracovných miest v príslušných oblastiach vrátane povolaní, v ktorých je 
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nedostatok pracovných síl; 

14. je pevne presvedčený, že platforma Komisie pre plány udržateľnej mestskej mobility by 

mala rozhodne podporovať mestá a regióny pri navrhovaní a vykonávaní plánov 

udržateľnej mestskej mobility; zdôrazňuje, že v súvislosti s investíciami do mestskej 

mobility je dôležité zvážiť všetky mestá bez ohľadu na ich veľkosť, a kladie dôraz aj na 

kľúčovú úlohu, ktorú európske mestá a regióny musia zohrávať pri podpore 

a presadzovaní udržateľnej mestskej mobility; požaduje, aby sa do európskej platformy 

a do expertnej skupiny členských štátov pre mestskú mobilitu a dopravu zapojili 

zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov rôznych veľkostí a zástupcovia rôznych 

zainteresovaných strán (napr. združenia cyklistov); 

15. domnieva sa, že by bolo vhodné podporiť výmenu najlepších postupov v oblasti mestskej 

mobility s cieľom urýchliť šírenie najinovatívnejších riešení a dosiahnutie cieľov EÚ v 

tejto oblasti; 

16. vyzýva orgány, aby podporovali rozvoj systémov nabíjacích staníc pre elektrické 

a hybridné vozidlá, ktoré by boli vhodné pre všetky typy ciest, a aby presadzovali 

využívanie alternatívnych dopravných prostriedkov, riešenie integrovanej mobility, 

zavádzanie zón prístupných len pre určité druhy dopravy a vozidiel a udržateľné 

využívanie ekologických a elektrických vozidiel, bicyklov, trolejbusov, autobusov, 

električiek, bioetanolu a ekologických palív s cieľom bojovať proti globálnemu 

otepľovaniu, aby sa zvýšila dlhodobá kvalita života, ktorú prináša rozvoj inteligentných a 

intermodálnych dopravných systémov zabezpečujúcich mobilné informácie a územnú 

kontinuitu medzi mestskými centrami a prímestskými oblasťami; 

17. vyzýva orgány, aby presadzovali spôsoby znižovania dopytu po doprave tým, že budú 

posilňovať využívanie telepráce a nástrojov IKT, a aby brali do úvahy údaje prieskumu 

Eurobarometer, ktoré ukazujú, že občanov EÚ znepokojuje negatívny vplyv nárastu 

dopravy v mestách, pričom za najzávažnejšie problémy považujú preťaženie dopravy 

(76 %), kvalitu ovzdušia (81 %) a mieru nehôd (73 %); vyzýva Komisiu, aby 

monitorovala nové formy mobility súvisiace s dopravou (napr. vozidlá s vlastným 

riadením), aby v spolupráci s členskými štátmi vykonala analýzu všetkých dostupných 

opatrení, ktoré pomôžu minimalizovať počet zranení a úmrtí najmä chodcov a cyklistov, a 

aby podporovala používanie bicyklov v mestách spoločne s investíciami do cyklistických 

chodníkov a opatreniami na zvýšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky o 

bezpečnosti cyklistov; upozorňuje, že cyklistická doprava zohráva významnú úlohu v 

modernom plánovaní udržateľnej mestskej mobility a je súčasťou riešenia, pokiaľ ide o 

predchádzanie dopravným zápcham; zdôrazňuje, že samostatné trasy pre cyklistov a 

chodcov by mali byť samozrejmosťou pri budovaní alebo rekonštrukcii ciest; opätovne 

v tejto súvislosti pripomína, že vyššia miera používania bicyklov v mestách zlepšuje tok 

dopravy a verejné zdravie a znižuje emisnú stopu; zdôrazňuje, že vyššia miera používania 

bicyklov v mestách by mohla prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020; žiada 

členské štáty, aby pokračovali v budovaní cestných obchvatov s cieľom minimalizovať 

počet vozidiel zbytočne prechádzajúcich cez mestá, a vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby, 

ako finančne podporiť tieto projekty; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť viac úsilia 

s cieľom znížiť počet automobilov v meste; vyzýva miestne orgány, aby presadzovali 

politiky na podporu ekologickej dopravy tým, že poskytnú vybavenie, znížia dane 
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a vytvoria ekologické osvedčenia; 

18. zdôrazňuje význam cezhraničného prepájania miest v procese mestského plánovania, 

pretože sa tak stimuluje regionálny rozvoj; kladie dôraz na to, že mestá, ktoré sú rozdelené 

hranicou, ale vytvárajú celistvú funkčnú oblasť, by mali byť podporované pri prepájaní 

svojich električkových a autobusových sietí; 

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala normy s cieľom zabezpečiť celkovú harmonizáciu a 

konzistentnosť, pokiaľ ide o reguláciu parkovania a prístupu vozidiel do mestských 

oblastí, kategorizáciu vozidiel, rôzne triedy emisií, dopravné značky, dopravné systémy 

priaznivé pre osoby so zdravotným postihnutím a technické normy pre inteligentné 

dopravné systémy, a aby podporila podnety na vytváranie peších zón a ochranu 

historických oblastí a všeobecne zlepšila životné prostredie a verejnú mobilitu; poukazuje 

na to, že základom plánov udržateľnej mestskej mobility je kvalita života, s čím je priamo 

spojený dôraz na uvoľňovanie miest od nadmerného preťaženia vozidlami, či plánovanie 

odstavných parkovísk, aby sa umožnil voľný pohyb chodcov a atraktívnosť centier miest; 

žiada Komisiu, aby podporovala koordinované a integrované strategické riešenia verejnej 

dopravy a odľahčila tak dopravné siete, mestské diaľnice a prístupové cesty na pracoviská 

s cieľom zvýšiť kvalitu života ľudí a podnietiť lepšie zosúladenie pracovného 

a súkromného života pri súčasnom zvýšení produktivity; vyzýva tiež orgány, aby viac 

využívali inteligentné technológie, ktoré môžu pomôcť riešiť problémy súvisiace s 

mestskou mobilitou, ako sú palubné satelitné snímače vo vozidlách a inteligentný predaj 

cestovných lístkov; 

20. víta snahu Komisie koordinovať a skonsolidovať iniciatívy EÚ v oblasti mestskej 

mobility, ako sú CIVITAS 2020 pre výskum a inovácie, stredisko monitorovania mestskej 

mobility na výmenu najlepších postupov a skúseností a platforma pre plány udržateľnej 

mestskej mobility; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie obmedziť roztrieštenosť 

a nedostatočnú koordináciu medzi príslušnými iniciatívami a programami EÚ a 

zohľadnila úspech programov ako URBAN a URBACT; vyzýva Komisiu, aby nabádala 

orgány v členských štátoch na vytváranie sietí excelentnosti v oblasti mestskej mobility, 

pokračovanie v úsilí iniciatívy CIVITAS 2020 a podnecovanie väčšieho počtu občanov 

EÚ, aby sa k tomuto projektu pripojili; 

21. žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia, odporúčania a ukazovatele týkajúce sa 

mestskej mobility s cieľom podnietiť dialóg a výmenu osvedčených postupov v oblasti 

sociálnej mobility medzi rozličnými zúčastnenými stranami a koordinovať stratégie 

mestskej politiky, ktoré by sa mali uplatňovať; 

22. vyslovuje sa za pevné prepojenie medzi plánmi mobility, udržateľnosťou miest a ďalšími 

iniciatívami, ako sú inteligentné mestá a Dohovor primátorov a starostov, ktoré sú 

zamerané na udržateľnejšie a sebestačnejšie mesto; domnieva sa, že dobrovoľný záväzok 

stanovený v Dohovore primátorov a starostov môže slúžiť ako odrazový mostík k 

osloveniu všetkých príslušných strán pri vytváraní plánov mobility a udržateľnosti, ktoré 

možno propagovať nákladovo efektívnym spôsobom; víta iniciatívu s názvom CiTIEs – 

Mestá zajtrajška: investície do Európy a vyzýva Komisiu, aby využila existujúce 

platformy na vytvorenie komunikačných nástrojov zameraných na zbližovanie 

zainteresovaných strán v oblasti udržateľného mestského rozvoja; 
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23. domnieva sa, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) môže zohrávať kľúčovú 

úlohu pri financovaní projektov udržateľnej mestskej dopravy; preto je presvedčený o 

nevyhnutnosti zabezpečiť rozhodné strategické plánovanie a konzistentnosť medzi 

projektmi mestskej mobility, ktoré by získavali podporu z EFSI, a cieľmi a prioritami 

týkajúcimi sa mestskej mobility, ktoré už vypracovali vnútroštátne, regionálne, miestne a 

európske orgány; vyzýva teda Komisiu, aby zahrnula verejné orgány ako potenciálnych 

príjemcov financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

24. zdôrazňuje význam budovania kapacít v rámci miestnych orgánov a v prímestských 

oblastiach, pokiaľ ide o vypracúvanie a realizáciu integrovaných stratégií rozvoja s cieľom 

uľahčiť spoluprácu medzi rozličnými územiami a podporiť tak vzájomnú previazanosť a 

komplementárnosť; 

25. žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili komplementárnosť a synergie medzi EFSI, 

EŠIF a programami a iniciatívami, ktoré subvencuje EÚ, ako aj vnútroštátnymi verejnými 

investíciami a súkromnými finančnými nástrojmi s cieľom získať maximálnu pridanú 

hodnotu z uskutočnených investícií; 

26. vyzýva členské štáty, aby vypracovali alebo prehodnotili vlastné stratégie rozvoja verejnej 

dopravy a nemotorovej dopravy s cieľom zabezpečiť kvalitnú mestskú mobilitu, ochranu 

životného prostredia a kvalitu života. 
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