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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че мобилността и достъпът до транспорт са изключително важни 
фактори за градското развитие, по-специално в области, страдащи от редица 
лишения, и че транспортът може да има значителното отражение върху 
регионалното развитие, икономиката, околната среда и просперитета в градските 
зони, както и върху техните жители,

Б. като има предвид, че повечето транспортни възли (по-специално за 
трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T)) и интермодални центрове се 
намират в градските зони, и като има предвид, че градската мобилност има 
изключително важна роля за гладкото функциониране на тези стратегически точки, 
що се отнася до осигуряването както на услугите по свързването, така и на 
интермодалните връзки,

В. като има предвид, че освен целите, свързани с околната среда, пътното движение и 
енергийните характеристики, по-добрите цялостни резултати в областта на 
транспорта са ключов елемент от стратегията „ЕС 2020“, по-специално в градските 
зони, в които живеят около 75 % от гражданите на ЕС и които допринасят за 85 % 
от БВП на Съюза,

1. подчертава значението на наличието на ефективна, безопасна, достъпна и 
екологосъобразна транспортна мрежа в процеса на постигане на устойчиво градско 
възстановяване и посочва, че внимателно подготвеното регионално и градско 
планиране също представлява съществен елемент в това отношение, тъй като е 
основна предпоставка за една добре функционираща и устойчива транспортна 
система;

2. подчертава подпомагащата роля, която политиката на сближаване, структурните 
фондове и Кохезионният фонд могат да имат за насърчаването на градската 
мобилност; насочва вниманието на Комисията към това, че е важно  да се гарантира, 
че градските зони във всички части на ЕС могат да получат такава подкрепа, тъй 
като тежестта на проблемите, специфични за градските зони, не е свързана само с 
БВП;

3. отново изразява своята подкрепа за принципите, посочени в резолюцията на 
Парламента относно плана за действие относно градската мобилност 
(2008/2217(INI)), и призовава за прилагането на 20-те действия, предложени от 
Комисията в плана за действие за градска мобилност (COM(2009)0490);

4. посочва, че градският транспорт попада в обхвата на принципа на субсидиарност; 
въпреки това подчертава, че европейското сътрудничество, координация и 
финансиране биха позволили на местните органи за посрещнат 
предизвикателствата, пред които са изправени, по-специално във връзка с 
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транспорта;

5. призовава Комисията, като зачита принципа на субсидиарност и като взема под 
внимание разликите между градските зони, както и характерните им особености, да 
работи за подобряването на координацията на политиките в областта на транспорта 
и сближаването на градско равнище в сътрудничество с държавите, регионите и 
местните заинтересовани страни, като отчита целите за социално приобщаване, 
безопасност, конкурентоспособност и защита на околната среда; отново отправя 
своя призив за задължителното въвеждане на интегриран подход в планирането и 
подбора на проекти за подпомагане по структурните фондове и Кохезионния фонд;

6. приветства намерението на Комисията, заявено в Петия доклад за напредъка в 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, да въведе амбициозна 
програма за градовете и да взема под внимание по по-добър начин градските зони в 
рамките на политиката на сближаване;

7. решително подкрепя използването и насърчаването на интегрирани планове за 
устойчива градска мобилност, включващи планове за градска логистика на стоки и 
услуги; настоятелно призовава Комисията да публикува препоръки и ръководства за 
изготвянето на тези планове, които, наред с другото, обхващат развитието на изцяло 
интегрирана в обществения транспорт инфраструктура за „щадящи“ способи на 
придвижване (велосипедни алеи, пешеходни зони и др.), подобрено 
градоустройство и редовни връзки с околностите и селските райони и отчитат 
ключови критерии като безопасността, качеството на живот на жителите, околната 
среда и икономическата ефективност; предлага наличието на такива планове да 
бъде условие за финансиране на ЕС за проекти в сектора на градския транспорт;

8. посочва, че е необходимо да се гарантира, че плановете за градска мобилност 
включват стратегии за пътна безопасност, които отделят особено внимание на най-
уязвимите участници в пътното движение; 

9. счита, че интегрираните системи за издаване на билети на градско, междуградско и 
регионално равнище са от съществено значение за градската мобилност, и 
настоятелно призовава Комисията да насърчи най-добрите практики по отношение 
на съществуващите схеми в рамките на Съюза и да предложи конкретни мерки, ако 
е целесъобразно;

10. подчертава, че достъпният, висококачествен и устойчив обществен транспорт и 
интермодалните вериги за мобилност са важни за градските зони и предградията, 
прилежащите по-малки селища и близките селски райони като част от ответните 
мерки във връзка с разрастването на градските зони, а също така и за бедните 
квартали и лицата с намалена мобилност, и призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават обмена на най-добри практики в тази област;

11. в този контекст подкрепя действията за насърчаване на най-устойчивите видове 
обществен градски транспорт като системите за подземен железопътен транспорт, 
трамваите и превозните средства с ниски емисии на CO2, както и на други 
здравословни, немоторизирани транспортни средства като велосипеда; насърчава 
местните и регионалните органи да осъвременят своя парк от превозни средства, 
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предназначени за градски транспорт, с по-екологосъобразни видове транспорт и 
превозни средства;

12. посочва, че използването на бързи и екологично чисти речни лодки може да даде 
съществен принос за намаляването на екологичния отпечатък на градския 
транспорт, и призовава Комисията и държавите-членки да насърчат обмена на най-
добри практики в това отношение;

13. подчертава, че гъстотата на градските зони ги превръща в зони, които са най-силно 
потърпевши от задръстванията и замърсяването на въздуха, както и от шумовото 
замърсяване, като същевременно са и причина за това; призовава Комисията да 
насърчи използването на обществен транспорт като алтернатива на автомобилите в 
подобни зони;

14. призовава Комисията да приложи Лайпцигската харта за устойчиви европейски 
градове и да информира редовно Парламента относно развитието в това отношение;

15. подчертава изключително важното значение на устойчивата транспортна 
инфраструктура за регионите и градовете в Европа и призовава Комисията да 
оптимизира наличните източници за финансиране и да осигури иновативни 
решения за финансирането на нейното развитие чрез пилотни проекти и чрез 
насърчаването на мрежи, подобни на проекта за „интелигентни градове“, без да се 
нарушават връзките между градските и селските райони;

16. посочва, че изключително важната роля на обществения транспорт по отношение на 
социалното сближаване трябва да се вземе предвид в рамките на политиките 
относно инвестициите, определянето на тарифите и задълженията на публичните 
служби, които засягат по-специално тази форма на транспорт, за да се гарантира 
равният достъп до заетост, образование и култура и да се предотврати създаването 
на градски гета;

17. призовава Комисията да гарантира, че при следващото преразглеждане на 
междуотрасловите разпоредби относно правата на пътниците ще обърне по-
специално внимание на групите лица с ограничена мобилност, както и на участието 
на съответните граждански групи;

18. счита, че икономическата криза трябва да се използва като възможност за насочване 
на транспортната политика към иновативните и екологични видове транспорт, както 
и към оперативно съвместимите интелигентни транспортни системи; в този 
контекст подкрепя инициативата CIVITAS и Съвета на кметовете и призовава 
Комисията да гарантира, че и двете инициативи ще бъдат актуализирани в бъдеще, 
като в тях се включат мерки за подобряване на управлението на градския и 
междуградския транспорт; подчертава, че прилагането на интелигентните 
транспортни системи ще допринесе значително за подобряването на енергийната 
ефективност, безопасността и сигурността в транспортния сектор, и призовава 
Комисията и държавите-членки да гарантират координирано и ефективно 
разгръщане на интелигентните транспортни системи в рамките на Съюза като цяло, 
и по-специално в градските зони;
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19. призовава Комисията и държавите-членки да инвестират в интелигентни 
транспортни системи, които предоставят иновативни услуги, свързани с различните 
видове транспорт, с управлението на транспорта и с транспортни мрежи, които са 
„по-интелигентни“ и координирани в по-висока степен;

20. счита, че политиката за сближаване има голямо въздействие, когато се прилага чрез 
интегриран подход, включващ аспекти като транспорта (комбиниран транспорт), 
използването на земята и опазването на природата, опазването на климата, 
намаляването на шума, както и енергийната ефективност;

21. подчертава потенциала на структурните фондове и на Кохезионния фонд във връзка 
със завършването на програмата за трансевропейските транспортни мрежи, по-
специално в градските зони, но изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на 
координация между политиката на сближаване и транспортната политика; 
призовава държавите-членки да използват в по-голяма степен наличните ресурси; 
изразява съжаление във връзка с липсата на яснота и информация относно текущото 
изпълнение на проекта;

22. счита, че градовете съставляват основните свързващи компоненти на 
трансевропейските транспортни мрежи и – в съответствие с член 170 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз – играят ключова роля за териториалното, 
икономическото и социалното сближаване; призовава Комисията, при следващото 
преразглеждане на политиката в областта на трансевропейските транспортни 
мрежи, да установи връзките между тези градове, представляващи свързващи 
компоненти, и техните съответни пристанища, летища и логистични центрове;

23. призовава Комисията да използва иновативни и действително ефективни форми на 
финансиране на транспортната инфраструктура и транспортните системи 
(европейски облигации, „златното правило“ и т.н) и отново отправя предишните си 
призиви за увеличаване на бюджета на трансевропейските транспортни мрежи.
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