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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a mobilitás és a közlekedéshez való hozzáférés – különösen a többszörösen 
hátrányos helyzetben lévő területeken – a városfejlesztés létfontosságú eleme, és mivel a 
közlekedés jelentős hatást gyakorolhat a regionális fejlődésre, valamint a városi régiók 
gazdaságára, környezetére, fellendülésére és polgáraira,

B. mivel a városi övezetek a közlekedési csomópontok (nevezetesen a transzeurópai 
közlekedési hálózatok, a TEN-T-ek esetében) és az intermodális hálózatok legjobb 
helyszínei, és mivel a városi mobilitás elsőrendű szerepet játszik e stratégiai pontok 
megfelelő működésében mind az átszállási, mind az intermodális összeköttetési funkciók 
biztosítása esetében,

C. mivel a környezetvédelemre, a forgalom folyamatosságára és az energiateljesítményre 
vonatkozó célkitűzéseken kívül a közlekedés jobb általános teljesítménye is meghatározó 
eleme az Európa 2020 stratégiának, különösen a városi területek esetében, melyek az 
európai polgárok mintegy 75%-át és az Unió GDP-jének 85%-át érintik,

1. felhívja a figyelmet a hatékony, biztonságos, elérhető árú és környezetbarát közlekedési 
hálózatnak a fenntartható városi megújulásban betöltött szerepére, valamint arra, hogy az 
átgondolt város- és régiótervezés a jól működő fenntartható közlekedési rendszer 
alapfeltétele;

2. kiemeli, hogy a kohéziós politika, valamint a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
támogató szerepet tölthetne be a városi mobilitás előmozdításában; felhívja a Bizottság 
figyelmét arra, hogy fontos biztosítani, hogy az EU bármely régiójának városi övezetei 
részesülhessenek ilyen támogatásban, hiszen a városi övezetekre jellemző problémák 
súlyossága nem csak a GDP-vel áll összefüggésben;

3. ismételten megerősíti a városi mobilitás cselekvési tervéről szóló állásfoglalásában 
(2008/2217(INI)) kimondott elveket, és felszólít a Bizottság által „A városi mobilitás 
cselekvési terv” (COM(2009)0490) keretében javasolt húsz intézkedés végrehajtására;

4. emlékeztet arra, hogy a városi közlekedésre a szubszidiaritás elve vonatkozik; ugyanakkor 
kiemeli, hogy az európai együttműködés, koordináció és finanszírozás lehetővé tenné, 
hogy a helyi hatóságok megküzdjenek az előttük álló a kihívásokkal, különösen a 
közlekedés területén;

5. kéri a Bizottságot, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően, valamint a városi területek 
különbségeinek és sajátosságainak tiszteletben tartásával, a tagállamokkal, a régiókkal, 
valamint a helyi érdekeltekkel is együttműködve, a társadalmi integrációra, a biztonságra, 
a versenyképességre és a környezetvédelemre vonatkozó célkitűzések figyelembevételével 
fáradozzon azon, hogy a közlekedési és a kohéziós politikák koordinációja a városok 
szintjén is jobb legyen; ismételten kéri, hogy az ilyen integrált megközelítés alkalmazása 
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kötelező legyen a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által támogatott projektek 
tervezése és kiválasztása során;

6. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló 5. jelentésében 
kifejezett azon törekvését, hogy nagyra törő városi programot vezet be és a kohéziós 
politikában jobban figyelembe veszi a városi övezeteket;

7. határozottan támogatja az integrált fenntartható városi mobilitási tervek (a SUMP-ok) 
használatát és előtérbe helyezését, amelyek között szerepelniük kell az áruk és 
szolgáltatások városi logisztikájára vonatkozó terveknek is; sürgeti a Bizottságot, hogy 
ajánlások és útmutató dokumentumok közzétételével segítse elő e tervek kidolgozását, 
ideértve többek között a tömegközlekedésbe teljes mértékben integrált, a nem motorizált 
közlekedés infrastruktúrájára (kerékpárutak, gyalogos övezetek stb.), valamint az 
optimalizált várostervezésre és a környező területek és a vidéki térségek felé irányuló 
rendszeres összeköttetések biztosítására vonatkozó fejlesztési terveket, figyelembe véve 
az olyan kulcsfontosságú szempontokat, mint a biztonság, a lakosok életminősége, a 
természeti környezet és a gazdasági hatékonyság; javasolja, hogy a városi közlekedéssel 
kapcsolatos uniós finanszírozásnak legyen előfeltétele a városi közlekedési tervek 
megléte;

8. hangsúlyozza, hogy fontos, hogy a városi mobilitási tervekbe beépüljenek a közúti 
közlekedés biztonságára vonatkozó azon stratégiák, amelyek különösképpen a 
legveszélyeztetettebb felhasználókat veszik figyelembe;

9. úgy véli, hogy a városi, a helyközi, valamint a regionális szintű integrált jegyrendszer 
alapvető szerepet tölt be a városi mobilitásban, és felhívja a Bizottságot, hogy az Unióban 
már működő rendszerek tekintetében mozdítsa elő a legjobb gyakorlatok terjesztését, 
illetve adott esetben hozzon konkrét intézkedéseket;

10. hangsúlyozza, hogy a tömegközlekedést és az intermodális mobilitási láncokat a városi és 
elővárosi területeken, az agglomerációban és a szomszédos vidéki térségekben is fontos 
hozzáférhetővé, jó minőségűvé és fenntarthatóvá tenni, mivel ez részben megoldást nyújt 
a városok terjeszkedésének, a nélkülözésnek kitett területek és a csökkent 
mozgásképességű személyek problémájára, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy e téren mozdítsák elő a legjobb gyakorlatok megosztását;

11. ebben az összefüggésben támogatja a városi tömegközlekedés fenntarthatóbb módjainak, 
így a földalatti vasúthálózatok, a villamosok és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművek, valamint más, nem motorizált, egészséges közlekedési módok − mint a 
kerékpár − fejlesztését; arra ösztönzi a helyi önkormányzatokat és a regionális 
hatóságokat, hogy a városi járműparkot környezetbarátabb járművekkel és eszközökkel 
újítsák fel;

12. felhívja a figyelmet arra, hogy a gyors és környezetbarát belvízi hajók használata jelentős 
mértékben hozzájárulhat a városi közlekedés környezeti teljesítményének javításához, és 
ezért felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő ezen a 
területen a legjobb gyakorlatok megosztását;

13. kiemeli, hogy népsűrűségük következtében a városi területek vannak leginkább kitéve a 
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forgalmi torlódásoknak, valamint a lég- és zajszennyezésnek, és ezek legnagyobb 
„előállítói”; felszólítja a Bizottságot, hogy ezekben az övezetekben mozdítsa elő a 
gépjárművet helyettesítő tömegközlekedési eszközök használatát;

14. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta 
végrehajtását, és a fejleményekről tájékoztassa a Parlamentet;

15. hangsúlyozza a fenntartható közlekedési infrastruktúra alapvető szerepét az európai régiók 
és városok életében, és felhívja a Bizottságot, hogy fejlesztésük érdekében a városok és a 
vidék közötti összeköttetéseknek nem ártó kísérleti projektek és az „intelligens városok” 
projekthez hasonló hálózatok fejlesztése keretében optimalizálja a meglévő finanszírozási 
forrásokat és dolgozzon ki innovatív finanszírozási lehetőségeket;

16. hangsúlyozza, hogy a munkához, az oktatáshoz és a kultúrához való egyenlő hozzáférés 
védelme és a városi gettók kialakulásának elkerülése érdekében a tömegközlekedésnek a 
társadalmi kohézióban betöltött rendkívül fontos szerepét figyelembe kell venni azokban a 
beruházási, díjszabási és a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó politikákban, 
amelyek kifejezetten az ilyen közlekedésre vonatkoznak;

17. kéri az Európai Bizottságot, hogy az utasok jogairól szóló szabályozások következő 
átfogó felülvizsgálata során fordítson megkülönböztetett figyelmet a csökkent 
mozgásképességű személyek csoportjaira, és az érintett polgári csoportok bevonására;

18. úgy véli, hogy a gazdasági válságot lehetőségnek kell tekinteni arra, hogy a 
közlekedéspolitika középpontjába az innovatív és környezetbarát közlekedési típusokat, 
valamint az interoperábilis intelligens közlekedési rendszereket állítsuk; ebben a 
tekintetben támogatja a Civitas kezdeményezést és a „Polgármesterek Szövetségét”, 
továbbá kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a két kezdeményezés foglalja magába 
a városi és a helyközi közlekedés irányításának javítását szolgáló intézkedéseket is; 
hangsúlyozza, hogy az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása jelentősen 
hozzá fog járulni az energiahatékonyság és a biztonság javításához és a közlekedési ágazat 
megszilárdításához; felszólítja továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Unió 
egészében és különösen a városi területeken biztosítsák az intelligens közlekedési 
rendszerek összehangolt és hatékony bevezetését;

19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ruházzanak be az intelligens közlekedési 
rendszerekbe, amelyek a különböző közlekedési módok és a közlekedésirányítás terén 
innovatív szolgáltatásokat nyújtanak, valamint biztosítják az összehangoltabb és 
intelligensebb közlekedési hálózatok megteremtését;

20. úgy véli, hogy a többek között a közlekedést (a komodalitást), a földhasználatot és a 
természetvédelmet, az éghajlatvédelmet, a zajcsökkentést és az energiahatékonyságot 
ötvöző integrált megközelítésű kohéziós politika jelentős hatást tud kifejteni;

21. felhívja a figyelmet a strukturális alapokban és a Kohéziós Alapban rejlő lehetőségekre a 
transzeurópai közlekedési hálózat kiépítésére irányuló program befejezését illetően, 
különösen a városi területeken, azonban sajnálatát fejezi ki a kohéziós politika és a 
közlekedési politika összehangolásának hiánya miatt; felszólítja a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló forrásokat jobban használják ki; rendkívüli sajnálatának ad hangot a 
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folyamatban lévő projektvégrehajtást jellemző áttekinthetetlenség és információhiány 
miatt;

22. úgy véli, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatok fő csomópontjait a városok alkotják, 
és az EUMSz. 170. cikke értelmében alapvető jelentőségűek a területi, gazdasági és 
társadalmi kohézió terén; felhívja a Bizottságot, hogy a TEN-T következő felülvizsgálata 
során határozza meg világosan e csomóponti városok kapcsolatát az egyes kikötőkkel, 
repülőterekkel és logisztikai platformokkal;

23. kéri a Bizottságot, hogy a közlekedési infrastruktúrák és rendszerek finanszírozásában 
alkalmazzon ténylegesen hatékony, innovatív megoldásokat (európai kötvények, „golden 
rule” stb.), továbbá megismétli a TEN-T költségvetésének emelésére irányuló korábbi 
felhívásait.
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