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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že mobilita a přístup k dopravě jsou klíčovými faktory městského 
rozvoje, zejména v oblastech s vícenásobnou deprivací, a že doprava může mít hlavní vliv 
na regionální rozvoj, hospodářství, životní prostředí a prosperitu městské oblasti a na její 
občany,

B. vzhledem k tomu, že většina dopravních uzlů (zejména pro transevropské dopravní sítě 
(TEN-T)) a intermodálních uzlů je umístěna v městských oblastech, a vzhledem k tomu, 
že městská mobilita hraje pro hladké fungování těchto strategických bodů klíčovou úlohu, 
pokud jde o poskytování sběrných služeb a intermodálních spojení,

C. vzhledem k tomu, že vedle cílů týkajících se životního prostředí, plynulosti provozu 
a energetické účinnosti je celkový lepší výkon dopravy klíčovým prvkem strategie EU 
2020, zejména v městských oblastech, v nichž žije asi 75 % obyvatel EU a které generují 
85 % HDP Unie,

1. zdůrazňuje, že k provádění udržitelné obnovy měst je důležité vytvořit efektivní, 
bezpečnou, cenově dostupnou a ekologickou dopravní síť, a upozorňuje, že nezbytnou 
součást tvoří také uvážené územní a urbanistické plánování měst jako zásadní předpoklad 
pro dobře fungující udržitelný systém dopravy;

2. zdůrazňuje podpůrnou úlohu, kterou může hrát politika soudržnosti, strukturální fondy 
a Fond soudržnosti při podpoře městské mobility; upozorňuje Komisi, že je důležité 
zajistit, aby tato podpora mohla být poskytnuta městským oblastem ve všech částech EU, 
protože závažnost problémů, které jsou pro městské oblasti specifické, nesouvisí pouze 
s HDP;

3. znovu opakuje, že souhlasí se zásadami uvedenými v usnesení Parlamentu o akčním plánu 
pro městskou mobilitu (2008/2217(INI), a vyzývá k provedení 20 akcí, které navrhla 
Komise v akčním plánu pro městskou mobilitu (KOM(2009)0490);

4. připomíná, že se na městské dopravní služby vztahuje zásada subsidiarity; zdůrazňuje 
však, že evropská spolupráce, koordinace a financování by místním orgánům umožnily 
řešit výzvy, kterým čelí, a to zejména v dopravě;

5. vyzývá Komisi, aby dodržovala zásadu subsidiarity a zohledňovala rozdíly mezi 
městskými oblastmi a jejich charakteristiku a zároveň se snažila o zlepšení koordinace 
politik v oblasti dopravy a soudržnosti na městské úrovni, a to ve spolupráci s členskými 
státy, regiony a místními zúčastněnými stranami, s ohledem na sociální začleňování, 
bezpečnost, konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí; znovu vyzývá k tomu, 
aby byl integrovaný přístup povinný při plánování a výběru projektů, pro něž je určena 
podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

6. vítá záměr Komise uvedený v páté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
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týkající se zavedení ambiciózního městského programu a lepšího zohledňování městských 
oblastí v rámci politiky soudržnosti;

7. důrazně podporuje využívání a propagaci integrovaných plánů udržitelné městské 
mobility (sustainable urban mobility plans (SUMP)), zahrnujících městské logistické 
plány pro zboží a služby; naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejnila doporučení a pokyny 
pro přípravu těchto plánů, které se zabývají mimo jiné rozvojem ekologicky šetrných 
způsobů dopravy (cyklistických stezek, pěších zón apod.) plně začleněných do městské 
hromadné dopravy, zlepšeným městským plánováním a pravidelným spojením s okolními 
a venkovskými oblastmi, při zohlednění klíčových kritérií jako je bezpečnost, kvalita 
života obyvatel, životní prostředí a ekonomická efektivita; navrhuje, aby finanční 
prostředky EU vyčleněné na městské dopravní projekty závisely na existenci těchto plánů;

8. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby plány městské mobility zahrnovaly strategie v oblasti 
silniční bezpečnosti se zvláštním zaměřením na nejzranitelnější účastníky provozu na 
pozemních komunikacích;

9. domnívá se, že integrovaný způsob prodeje jízdenek na městské, meziměstské a regionální 
úrovni je pro městskou mobilitu zcela nezbytný, a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
prosazovala osvědčené postupy, které již existují v rámci Unie, a případně předkládala 
zvláštní opatření;

10. zdůrazňuje důležitost dostupné, vysoce kvalitní a udržitelné veřejné dopravy 
a intermodálních přepravních sítí pro městské a příměstské oblasti, městské aglomerace 
a blízké venkovské oblasti, jako součást reakce na živelný růst měst, a také pro 
znevýhodněné městské části a osoby s sníženou pohyblivostí, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů v této oblasti;

11. v této souvislosti podporuje opatření na propagaci nejudržitelnějších způsobů městské 
veřejné dopravy, jako jsou metro, tramvaje a vozidla s nízkými emisemi CO2 i další 
zdravé nemotorizované způsoby přepravy, jako jsou jízdní kola; vyzývá místní 
a regionální orgány, aby modernizovaly své městské vozové parky ekologičtějšími 
vozidly a aby se zaměřily na ekologičtější způsoby dopravy;

12. zdůrazňuje, že používání rychlých a ekologických říčních plavidel může významně přispět 
ke snížení ekologického dopadu městské dopravy, a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly výměnu osvědčených postupů v této oblasti.

13. zdůrazňuje, že hustota osídlení městských oblastí je příčinou toho, že se jedná o místa, 
která nejvíce trpí zácpami, znečištěním ovzduší a vysokou hladinou hluku, a také k jejich 
vzniku nejvíce přispívají; vyzývá Komisi, aby v těchto oblastech podporovala používání 
veřejné dopravy namísto automobilů;

14. vyzývá Komisi, aby uplatňovala Lipskou chartu o trvale udržitelných evropských městech 
a průběžně o tom Parlament informovala;

15. zdůrazňuje zásadní význam udržitelné dopravní infrastruktury pro regiony a města Evropy 
a vyzývá Komisi k optimalizaci stávajících zdrojů financování a k poskytnutí inovačního 
finančního řešení pro její rozvoj prostřednictvím pilotních projektů a rozvoje sítí, jako je 



AD\850400CS.doc 5/6 PE450.692v02-00

CS

projekt SmartCities, aniž by tím byla dotčena spojení mezi městem a venkovem;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit klíčovou úlohu veřejné dopravy, pokud jde o sociální 
soudržnost v rámci politik týkajících se investic, tvorby cen a služeb veřejného zájmu, jež 
ovlivňují právě tento druh dopravy, aby tak byl zajištěn rovnoprávný přístup 
k zaměstnání, vzdělávání a ke kultuře a zabránilo se vytváření městských ghett;

17. vyzývá Komisi, aby při příštím přezkumu nařízení o právech cestujících napříč různými 
oblastmi věnovala zvláštní pozornost skupinám osob se sníženou pohyblivostí a zapojení
příslušných skupin občanů;

18. zastává názor, že hospodářská krize musí být příležitostí pro zaměření dopravní politiky 
na inovační a ekologické způsoby dopravy včetně interoperabilních inteligentních 
dopravních systémů; v této souvislosti podporuje iniciativu Civitas a „Pakt primátorů“ 
a vyzývá Komisi, aby zajistila aktualizaci obou těchto iniciativ v budoucnu tak, aby 
zahrnovaly opatření na zlepšení způsobu řízení městské a meziměstské dopravy; 
zdůrazňuje, že využívání inteligentních dopravních systémů (ITS) výrazně přispěje ke 
zlepšení energetické účinnosti a ke zvýšení bezpečnosti dopravy, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily koordinované a účinné zavádění ITS v rámci celé Unie 
a zejména v městských oblastech;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do ITS, které poskytují inovativní služby 
pro různé druhy dopravy, řízení dopravy a koordinovanější a „inteligentnější“ dopravní 
sítě;

20. věří, že politika soudržnosti bude mít významný vliv, pokud zvolí integrovaný přístup 
zahrnující prvky, jako jsou doprava (součinnost více druhů dopravy), způsob využití 
území a ochrana přírody, ochrana klimatu, snižování hluku a energetická účinnost;

21. zdůrazňuje potenciál strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v souvislosti s dokončením 
projektu TEN-T, zejména v městských oblastech, lituje však nedostatku koordinace mezi 
politikou soudržnosti a dopravní politikou; žádá členské státy, aby využívaly ve větší míře 
dostupných zdrojů; lituje skutečnosti, že se v realizaci probíhajícího projektu vyskytly
nejasnosti a nebyl dodán dostatek informací;

22. domnívá se, že města tvoří hlavní uzly transevropských dopravních sítí a – podle článku 
170 Smlouvy o fungování Evropské unie – hrají klíčovou úlohu v rámci územní, 
hospodářské a sociální soudržnosti; vyzývá Komisi, aby, až bude znovu přezkoumávat síť 
TEN-T, jasně ustanovila spojení mezi těmito uzlovými městy a jejich přístavy, letišti 
a logistickými centry;

23. vyzývá Komisi, aby využívala inovativní, skutečně účinné druhy financování dopravní 
infrastruktury a dopravních systémů (evropské dluhopisy, „zlaté pravidlo“ apod.), a znovu 
opakuje své výzvy k navýšení rozpočtu na TEN-T.
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