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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. primindamas, kad judumas ir transportas yra labai svarbūs miestų vystymosi veiksniai, 
ypač daugelyje skurdžių vietovių, ir kadangi transportas gali daryti svarbų poveikį miestų 
vietovių ekonomikai, aplinkai ir klestėjimui bei piliečių gerovei,

B. kadangi dauguma transporto mazgų (ypač transeuropinių transporto tinklų (TEN-T)) ir 
įvairiarūšio transporto mazgų yra miestų vietovėse ir kadangi judumas miestuose ypač 
svarbus norint, kad šie strateginiai taškai sėkmingai veiktų ir būtų teikiamos logistikos ir 
įvairiarūšio transporto jungčių paslaugos,

C. kadangi strategijos „Europa 2020“ svarbiausi elementai apima ne tik tikslus, susijusius su 
aplinka, eismo srautu ir energiniu naudingumu, bet ir bendrą transporto naudingumą, ypač 
miestų vietovėse, kuriose gyvena apie 75 proc. ES piliečių ir kurios sukuria apie 85 proc. 
Sąjungos BVP,

1. pabrėžia veiksmingo, saugaus, įperkamo ir aplinkai nekenksmingo transporto tinklo 
svarbą siekiant tvaraus miestų atsinaujinimo ir atkreipia dėmesį į tai, kad nuosekliai 
apsvarstytas regionų ir miestų planavimas taip pat šiuo požiūriu  yra vienas esminių 
elementų, kadangi jis sudaro pagrindinę tinkamai veikiančios ir tvarios transporto 
sistemos išankstinę sąlygą;

2. pabrėžia pagalbinį vaidmenį, kurį sanglaudos politika ir struktūriniai fondai bei 
Sanglaudos fondas gali atlikti, skatinant judumą mieste; atkreipia Komisijos dėmesį į tai, 
kad svarbu užtikrinti, jog miestų vietovės visose ES dalyse galėtų šią paramą gauti, nes 
miestams būdingų problemų sudėtingumas susijęs ne vien tik su BVP;

3. pakartoja, kad pritaria principams, numatytiems Parlamento rezoliucijoje dėl judumo 
mieste veiksmų plano (2008/2271(INI)), ir ragina įgyvendinti 20-ies veiksmų priemones, 
kurias Komisija pasiūlė Judumo mieste veiksmų plane (COM(2009)0490);

4. atkreipia dėmesį į tai, kad subsidiarumo principas apima miesto transporto paslaugas; vis 
dėlto pabrėžia, kad Europos bendradarbiavimas, koordinavimas ir finansavimas sudarytų 
galimybes vietos valdžios institucijoms spręsti sunkumus, su kuriais jos susiduria, ypač 
sunkumus transporto srityje;

5. ragina Komisiją laikantis subsidiarumo principo, atsižvelgiant į konkrečių miestų vietovių 
skirtingą pobūdį ir ypatumus, taip pat bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, regionais 
ir vietos suinteresuotaisiais asmenimis ir atsižvelgiant į socialinės įtraukties, saugos, 
konkurencingumo ir aplinkos apsaugos tikslus siekti pagerinti transporto ir sanglaudos 
politikos sričių koordinavimą miestų lygmeniu; dar kartą ragina rengiant programas ir 
atliekant struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo teikiamos paramos projektų atranką 
privalomai taikyti integruotą požiūrį;

6. teigiamai vertina Penktoje ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos pažangos 
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ataskaitoje numatytą Komisijos siekį įdiegti ambicingą miestų programą ir vykdant 
sanglaudos politiką labiau atsižvelgti į miestų vietoves;

7. tvirtai remia integruotų tvarių judumo mieste planų (IJMP), kurie turėtų apimti miesto 
prekių ir paslaugų logistikos planus, naudojimą ir skatinimą; ragina Komisiją paskelbti 
rekomendacijas ir gaires, skirtas rengti šiems planams, be kita ko, apimantiems 
neteršiančių susisiekimo priemonių (dviračių, pėsčiųjų eismo ir kt.) infrastruktūros plėtros 
planus, visiškai integruotus į viešąjį transportą, geresnį miesto planavimą ir į tinkamą 
susisiekimą su apylinkėmis bei kaimo vietovėmis, taip pat kuriuose būtų atsižvelgiama į 
pagrindinius kriterijus, pavyzdžiui, saugą, poveikį gyventojų gyvenimo kokybei, aplinkos 
apsaugą ir ekonominį veiksmingumą; siūlo, kad ES finansavimas, skiriamas miesto 
transporto projektams, priklausytų nuo to, ar šie planai parengti;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti, jog judumo mieste planai apimtų saugumo 
keliuose strategijas ir kad juose ypač daug dėmesio būtų skiriama patiems 
pažeidžiamiausiems kelių naudotojams; 

9. mano, kad integruotas bilietų pardavimas miesto, tarpmiestiniu ir regioniniu lygiais yra 
gyvybiškai svarbus judumui ir ragina Komisiją populiarinti Sąjungoje esamų sistemų 
gerąją patirtį, taip pat prireikus taikyti konkrečias priemones;

10. pabrėžia prieinamo, kokybiško ir tvaraus viešojo transporto ir įvairiarūšio transporto 
tinklų, kaip miestų plėtros problemos sprendimo, svarbą miestų bei priemiesčių 
vietovėms, aglomeracijoms ir prie miestų esančioms kaimo vietovėms, taip pat 
skurdžioms apylinkėms ir mažesnio judumo asmenims ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti keitimąsi gerąja patirtimi šioje srityje;

11. atsižvelgdamas į tai remia veiksmus, kuriais siekiama skatinti tvariausio tipo miesto 
viešąjį transportą, pavyzdžiui, metro, tramvajus ir automobilius, kurie išmeta mažai CO2 
dujų, taip pat kitas sveikas ir nemotorizuotas transporto priemones, pavyzdžiui, dviračius; 
ragina vietos ir regionų valdžios institucijas atnaujinti miestų automobilių parkus siekiant 
naudoti ekologiškesnius automobilius ir transporto priemones;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad upėse naudojant greitas ir neteršiančias valtis galima labai 
prisidėti mažinant miesto transporto ekologinį pėdsaką, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti keistis geriausia patirtimi šioje srityje;

13. pabrėžia, kad miesto vietovių gyventojų tankis lemia tai, jog jose labiausiai kenčiama nuo 
spūsčių ir triukšmo taršos ir daugiausia jų sukeliama; ragina Komisiją skatinti naudotis 
viešuoju transportu, kuris galėtų pakeisti automobilius šiose vietovėse;

14. ragina Komisiją įgyvendinti Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartiją ir informuoti 
Parlamentą apie pokyčius šioje srityje;

15. pabrėžia didžiulę transporto infrastruktūros svarbą Europos regionams ir miestams ir 
ragina Komisiją geriau išnaudoti turimus finansavimo šaltinius ir pateikti naujoviškų jos 
plėtros finansavimo sprendimų rengiant bandomuosius projektus ir vystant tinklus, 
pavyzdžiui, pažangiųjų miestų projektą, nedarant žalos miesto ir kaimo susisiekimui;
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16. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į svarbų su socialine sanglauda susijusį viešojo transporto 
vaidmenį investicijų politikos, sąžiningų sąlygų ir viešųjų paslaugų įpareigojimų, kurie 
daro konkretų poveikį šio pobūdžio transportui, srityse, siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes gauti darbą, išsilavinimą ir dalyvauti kultūriniame gyvenime, taip pat užkirsti 
kelią miestų getų steigimui;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad, kai kitą kartą bus iš esmės nagrinėjami teisės aktai dėl 
keleivių teisių, ypatingas dėmesys bus skiriamas mažesnio judumo asmenų grupėms ir 
atitinkamų piliečių grupių įtraukimui į nagrinėjimo procesą;

18. laikosi nuomonės, kad ekonomikos krize turi būti pasinaudota kaip galimybe transporto 
politikos srityje daugiausia dėmesio skirti naujoviškoms ir ekologiškoms transporto 
rūšims, taip pat sąveikioms pažangiosioms transporto sistemoms; atsižvelgdamas į tai, 
remia iniciatyvą CIVITAS ir Merų paktą ir ragina Komisiją užtikrinti, kad abi šios 
iniciatyvos ateityje būtų atnaujintos ir apimtų priemones, kuriomis būtų siekiama gerinti 
miestų ir tarpmiestinio transporto valdymą; pabrėžia, kad intelektinių transporto sistemų 
(ITS) taikymas labai padės gerinti energijos vartojimo efektyvumą, transporto sektoriaus 
saugą ir saugumą, ir ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrint, kad ITS būtų 
naudojamos koordinuotai ir veiksmingai visoje Sąjungoje, ypač miestų vietovėse;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti į ITS, kuriomis būtų teikiamos naujoviškos 
paslaugos, susijusios su įvairių rūšių transportu ir eismo valdymu, labiau suderintais ir 
„išmanesniais“ transporto tinklais;

20. mano, kad sanglaudos politika daro didelį poveikį taikant integruotą požiūrį, įskaitant 
tokius aspektus, kaip transportas (veiksmingas atskirų transporto rūšių ir jų derinių 
naudojimas), žemės naudojimas ir gamtos apsauga, klimato apsauga, triukšmo mažinimas 
ir energijos vartojimo efektyvumas;

21. pabrėžia struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo potencialą užbaigiant TEN-T programą, 
ypač miestų vietovėse, tačiau apgailestauja, kad nepakankamai koordinuojamos 
sanglaudos ir transporto politikos sritys; ragina valstybes nares daugiau naudoti turimus 
išteklius; apgailestauja dėl to, kad trūksta aiškumo ir informacijos apie šiuo metu vykstantį 
projektų įgyvendinimą;

22. mano, kad miestai sudaro pagrindinius TEN-T mazgus, ir, kaip teigiama Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 170 straipsnyje, atlieka labai svarbų teritorinės, ekonominės ir 
socialinės sanglaudos vaidmenį; ragina Komisiją, kai kitą kartą bus nagrinėjami TEN-T 
tinklai, aiškiai nustatyti jungtis tarp miestų, kuriuose yra šie mazgai, ir atitinkamų uostų, 
oro uostų ir logistikos centrų;

23. ragina Komisiją naudoti naujoviškas, tikrai veiksmingas transporto infrastruktūros ir 
transporto sistemų finansavimo formas (Europos obligacijos, „auksinė taisyklė“ ir t. t.) ir 
pakartoja savo raginimus padidinti TEN-T biudžetą.
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