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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że mobilność i dostęp do transportu są kluczowymi czynnikami 
rozwoju miast, szczególnie na obszarach dotkniętych szeregiem problemów, i że transport 
może wywrzeć znaczący wpływ na rozwój regionalny, gospodarkę, środowisko i dobrobyt 
obszarów miejskich oraz ich mieszkańców,

B. mając na uwadze, że strefy miejskie stanowią szczególnie ważne miejsce jako węzły 
komunikacyjne (zwłaszcza w ramach transeuropejskich sieci transportowych – TEN-T) i 
węzły intermodalne, a mobilność w miastach odgrywa główną rolę we właściwym 
funkcjonowaniu tych strategicznych punktów, zarówno w odniesieniu do świadczenia 
usług dowozowych, jak i zapewniania połączeń intermodalnych,

C. mając na uwadze, że oprócz celów w zakresie ochrony środowiska, przepływu ruchu i 
charakterystyki energetycznej lepsze ogólne wyniki w dziedzinie transportu stanowią 
kluczowy element strategii UE 2020, zwłaszcza na obszarach miejskich, które skupiają 
około 75% obywateli europejskich i odpowiadają za 85% PKB UE,

1. podkreśla znaczenie efektywnej, bezpiecznej, dostępnej i ekologicznej sieci transportowej 
przy realizacji trwałej rewitalizacji urbanistycznej i zwraca uwagę, że dokładnie 
przemyślane planowanie regionalne i urbanistyczne również ma tu istotne znaczenie jako 
podstawowy warunek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania zrównoważonego 
systemu transportowego;

2. zwraca uwagę na pomocniczą rolę, jaką może odgrywać polityka spójności, a także 
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w propagowaniu mobilności w miastach;
zwraca uwagę Komisji na znaczenie dopilnowania, by obszary miejskie we wszystkich 
regionach UE mogły korzystać z takiego wsparcia, ponieważ rozmiar problemów 
charakteryzujących te obszary nie jest związany wyłącznie z PKB;

3. ponawia swoje poparcie dla zasad określonych w rezolucji w sprawie planu działania na 
rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI)) i apeluje o realizację 20 działań 
zaproponowanych przez Komisję w planie działania na rzecz mobilności w miastach 
(COM(2009) 490);

4. przypomina, że transport miejski podlega zasadzie pomocniczości; ponadto podkreśla, że 
współpraca, koordynacja i finansowanie na szczeblu europejskim umożliwiłyby organom 
lokalnym sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoją, szczególnie w dziedzinie 
transportu;

5. wzywa Komisję, by przestrzegając zasady pomocniczości oraz biorąc pod uwagę 
różnorodność i specyfikę obszarów miejskich działała na rzecz lepszej koordynacji 
polityki w dziedzinie transportu i spójności na szczeblu miejskim we współpracy z 
państwami, regionami i podmiotami lokalnymi, z uwzględnieniem celów włączenia 
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społecznego, bezpieczeństwa, konkurencyjności i ochrony środowiska; ponawia apel, aby 
stosowanie zintegrowanego podejścia było obowiązkowe przy programowaniu i wyborze 
projektów, którym zostanie przyznane wsparcie z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar realizacji ambitnego programu dla miast i lepszego 
uwzględniania obszarów miejskich w ramach polityki spójności, wyrażony przez Komisję 
w piątym sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

7. zdecydowanie wspiera stosowanie i propagowanie zintegrowanych planów mobilności w 
miastach, obejmujących plany logistyki miejskiej w zakresie towarów i usług; wzywa 
Komisję do opublikowania dokumentów, które będą zawierały zalecenia i wytyczne 
dotyczące sporządzania tych planów, będą obejmowały m.in. rozwój „miękkich” 
rodzajów przemieszczania się (ścieżki rowerowe, strefy dla pieszych itp.) w pełni 
zintegrowanych z transportem publicznym, lepsze planowanie urbanistyczne i regularne 
połączenia z obszarami okolicznymi i wiejskimi, a ponadto będą uwzględniały kluczowe 
kryteria, takie jak bezpieczeństwo, jakość życia mieszkańców, środowisko i efektywność 
gospodarcza; proponuje, by przyznawanie środków UE w dziedzinie transportu 
miejskiego było zależne od istnienia takich planów;

8. przypomina o potrzebie zawarcia w planach na rzecz mobilności w miastach strategii 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględniających szczególnie najbardziej narażonych 
użytkowników dróg;

9. uważa, że system biletów łączonych na szczeblu miejskim, międzymiastowym i 
regionalnym ma kluczowe znaczenie dla mobilności w miastach, i pilnie wzywa Komisję 
do propagowania stosowanych w Unii najlepszych praktyk oraz do przedstawienia, w 
razie potrzeby, konkretnych środków;

10. podkreśla znaczenie dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego wysokiej 
jakości oraz intermodalnych systemów mobilności dla obszarów miejskich i 
podmiejskich, konurbacji i przyległych obszarów wiejskich jako reakcji na 
niekontrolowany rozwój miast, a także dla zaniedbanych dzielnic miast i osób o 
ograniczonych możliwościach poruszania się, a ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie;

11. w tym kontekście wspiera działania służące rozwijaniu najbardziej zrównoważonych 
środków publicznego transportu miejskiego, takich jak metro, tramwaj i pojazdy o niskich 
emisjach CO2, a także innych dobrych dla zdrowia, niezmotoryzowanych środków 
transportu, takich jak rower; zachęca organy lokalne i regionalne do odnawiania floty 
miejskiej i wykorzystywania bardziej ekologicznych pojazdów i środków transportu;

12. zauważa, że wykorzystywanie szybkich i „czystych” statków rzecznych może przyczynić 
się w znaczący sposób do zmniejszenia śladu ekologicznego transportu miejskiego, oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania wymiany najlepszych praktyk 
w tym zakresie;

13. podkreśla, że gęstość obszarów miejskich czyni z nich strefy najbardziej narażone na 
zatory, zanieczyszczenia atmosferyczne i dźwiękowe, a także je wytwarzające; zwraca się 
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do Komisji o propagowanie wykorzystywania na tych obszarach transportu publicznego 
jako alternatywy dla samochodów;

14. wzywa Komisję do wdrożenia Karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 
europejskich i do informowania Parlamentu o postępach w tym zakresie;

15. podkreśla zasadnicze znaczenie zrównoważonej infrastruktury transportowej dla regionów 
i miast europejskich i wzywa Komisję do zoptymalizowania istniejących źródeł 
finansowania oraz do zapewnienia innowacyjnych rozwiązań finansowych służących 
rozwojowi takiej infrastruktury poprzez realizację projektów pilotażowych i wspieranie 
sieci, takich jak projekt „inteligentne miasta”, bez szkody dla połączeń między miastami a 
wsiami;

16. podkreśla, że w ramach polityki inwestycyjnej, cenowej i związanej z obowiązkiem 
świadczenia usług użyteczności publicznej (które dotyczą szczególnie transportu 
publicznego) należy uwzględnić zasadniczą rolę transportu publicznego w odniesieniu do 
spójności społecznej, aby bronić równego dostępu do zatrudnienia, edukacji, kultury i 
uniknąć powstawania gett miejskich;

17. wzywa Komisję Europejską, by podczas najbliższego przeglądu przekrojowego 
rozporządzeń dotyczących praw pasażerów zwróciła szczególną uwagę na grupy osób o 
ograniczonych możliwościach poruszania się i na zaangażowanie odnośnych 
stowarzyszeń obywatelskich;

18. uważa, że należy potraktować kryzys gospodarczy jako szansę na ukierunkowanie polityki 
transportowej na innowacyjne i ekologiczne środki transportu oraz na inteligentne i 
interoperacyjne systemy transportowe; w tym kontekście wspiera inicjatywy Civitas i 
„Porozumienie Burmistrzów” i wzywa Komisję do zagwarantowania, że w przyszłości 
obie te inicjatywy zostaną zaktualizowane i obejmą środki mające na celu usprawnienie 
zarządzania transportem miejskim i międzymiastowym; podkreśla, że wprowadzenie 
inteligentnych systemów transportowych przyczyni się znacząco do poprawy 
efektywności energetycznej i bezpieczeństwa sektora transportu, a ponadto wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że inteligentne systemy 
transportowe zostaną wprowadzone w sposób skoordynowany i skuteczny w całej Unii, a 
w szczególności na obszarach miejskich;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do inwestowania w inteligentne systemy 
transportowe, które świadczą innowacyjne usługi związane z różnymi rodzajami 
transportu, zarządzaniem ruchem oraz lepiej skoordynowanymi i „inteligentniejszymi” 
sieciami transportowymi;

20. uważa, że polityka spójności wywiera ogromny wpływ, jeżeli kieruje się zintegrowanym 
podejściem, obejmującym takie aspekty jak transport (współmodalność), użytkowanie 
gruntów, ochrona przyrody i klimatu, ograniczenie hałasu i efektywność energetyczna;

21. podkreśla znaczenie potencjału funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla 
zakończenia programu TEN-T, szczególnie na obszarach miejskich, ubolewa jednak nad 
brakiem koordynacji między polityką spójności a polityką transportową; wzywa państwa 
członkowskie do korzystania w większym stopniu z dostępnych zasobów; wyraża 
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ubolewanie z powodu braku jasności i informacji na temat aktualnego stanu realizacji 
projektu;

22. uważa, że miasta są głównymi węzłami sieci TEN-T i zgodnie z art. 170 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zasadnicze znaczenie dla spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej; wzywa Komisję, by podczas następnego przeglądu TEN-T w 
jasny sposób określiła związek tych miast-węzłów z odnośnymi portami, lotniskami i 
centrami logistycznymi;

23. zwraca się do Komisji o stosowanie rzeczywiście skutecznych nowatorskich sposobów 
finansowania infrastruktury i systemów transportowych (obligacje europejskie, złota 
reguła itd.) i ponawia apel o zwiększenie środków na finansowanie projektu TEN-T.
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