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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât mobilitatea și accesul la transport sunt factori esențiali în cadrul dezvoltării 
urbane, în special în numeroase zone defavorizate, iar transporturile pot avea un impact 
major asupra dezvoltării regionale, a economiei, a mediului și a prosperității unei zone 
urbane, precum și asupra locuitorilor zonei respective;         

B. întrucât cele mai multe noduri de transport (în special în cazul rețelelor de transport 
transeuropene (TEN-T)) și majoritatea centrelor intermodale se află în zone urbane și 
întrucât mobilitatea urbană joacă un rol primordial în buna funcționare a acestor puncte 
strategice în ceea ce privește asigurarea atât a serviciilor de legătură, cât și a legăturilor 
intermodale;

C. întrucât, în afară de obiectivele privind mediul, fluxul traficului și performanțele 
energetice, o mai bună funcționare a transportului în general reprezintă un element-cheie 
al strategiei UE 2020, în special în zonele urbane, care concentrează 75% din cetățenii UE 
și 85% din PIB-ul Uniunii,

1. subliniază importanța, în ceea ce privește realizarea unei regenerări urbane sustenabile, a 
unei rețele de transport eficiente, sigure, la un preț accesibil și ecologice și atrage atenția 
asupra faptului că planificarea regională și urbană atent analizată reprezintă, de asemenea, 
un element esențial din acest punct de vedere, ca o condiție prealabilă de bază pentru un 
sistem de transport funcțional și sustenabil;

2. subliniază rolul de sprijin pe care îl pot avea politica de coeziune, precum și fondurile 
structurale și Fondul de coeziune în promovarea mobilității urbane; atrage atenția 
Comisiei că este important să se asigure că zonele urbane din toate regiunile UE pot 
beneficia de un astfel de sprijin, deoarece gravitatea problemelor specifice zonelor urbane 
nu este corelată numai cu PIB-ul;

3. își reafirmă susținerea pentru principiile enunțate în rezoluția sa referitoare la un plan de 
acțiune privind mobilitatea urbană (2008/2217(INI)) și solicită implementarea celor 20 de 
acțiuni propuse de Comisie în Planul de acțiune privind mobilitatea urbană 
(COM(2009)0490);  

4. subliniază că serviciile de transporturi urbane se supun principiului subsidiarității; 
subliniază, cu toate acestea, că finanțarea, cooperarea și coordonarea europene ar permite 
autorităților locale să facă față provocărilor cu care se confruntă, în special în domeniul 
transporturilor;

5. invită Comisia ca, respectând principiul subsidiarității și având în vedere diferențele dintre 
zonele urbane și caracteristicile specifice ale acestora, să depună eforturi pentru 
îmbunătățirea coordonării politicilor de transport și de coeziune la nivel urban, în 
colaborare cu statele, cu regiunile și cu părțile interesate de la nivel local, ținând seama de 
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obiectivele privind incluziunea socială, securitatea, competitivitatea și protejarea 
mediului; solicită din nou ca aplicarea unei abordări integrate să devină obligatorie în 
contextul programării și alegerii proiectelor ce urmează a fi susținute prin intermediul 
fondurilor structurale și al Fondului de coeziune;

6. salută intenția Comisiei, astfel cum a fost exprimată în cel de-al cincilea raport privind 
coeziunea economică, socială și teritorială, de a introduce un program urban ambițios și de 
a lua mai bine în considerare zonele urbane în cadrul politicii de coeziune;

7. susține cu tărie utilizarea și promovarea unor planuri integrate sustenabile de mobilitate 
urbană, inclusiv a unor planuri de logistică urbană pentru mărfuri și servicii; îndeamnă 
Comisia să publice recomandări și documente de orientare pentru elaborarea acestor 
planuri care se referă, între altele, la dezvoltarea infrastructurii de trafic ușor (piste pentru 
ciclism, zone pietonale etc.) integrate complet cu transportul în comun, la o mai bună 
planificare urbană și la legături regulate cu zonele din jur și cu cele rurale și ținând seama 
de criterii-cheie precum siguranța, calitatea vieții locuitorilor, protejarea mediului și 
eficiența economică; propune ca existența acestor planuri să fie o condiție pentru 
acordarea de fonduri UE pentru proiecte privind transportul urban;

8. subliniază că este necesar să se asigure faptul că planurile de mobilitate urbană includ 
strategii referitoare la siguranța rutieră care țin în mod deosebit seama de cei mai 
vulnerabili participanți la trafic;  

9. consideră că sistemele integrate de emitere a biletelor la nivel urban, interurban și regional 
sunt vitale pentru mobilitatea urbană și îndeamnă Comisia să promoveze cele mai bune 
practici în ceea ce privește sistemele existente în Uniune și să prezinte, după caz, măsuri 
specifice;

10. subliniază importanța ce revine transportului public accesibil, de calitate și sustenabil și 
lanțurilor de mobilitate intermodale în cazul zonelor urbane și suburbane, al aglomerărilor 
urbane și al zonelor rurale adiacente, ca parte a reacției la extinderea urbană, precum și în 
cazul cartierelor defavorizate și al persoanelor cu mobilitate redusă și invită Comisia și 
statele membre să promoveze schimburile de bune practici în acest domeniu;

11. sprijină, în acest sens, măsurile de promovare a modurilor de transport urbane mai 
durabile, cum ar fi metroul, tramvaiul și vehiculele cu emisii reduse de CO2, precum și 
alte mijloace de transport sănătoase nemotorizate precum bicicleta; încurajează autoritățile 
locale și regionale să își reînnoiască parcurile auto urbane cu vehicule și moduri de 
transport mai ecologice;

12. subliniază faptul că utilizarea de nave rapide și ecologice pentru navigația fluvială poate 
avea o contribuție majoră la reducerea amprentei ecologice a transportului urban și invită 
Comisia și statele membre să încurajeze schimburile de bune practici în această privință;

13. subliniază faptul că densitatea zonelor urbane face ca aceste locuri să fie cel mai mult 
afectate de congestionare și de poluarea atmosferică și sonoră și să genereze cel mai mult 
aceste fenomene; invită Comisia să promoveze modurile de transport în comun ca 
alternativă la utilizarea automobilului în astfel de zone;



AD\850400RO.doc 5/7 PE450.692v02-00

RO

14. invită Comisia să pună în aplicare Carta de la Leipzig privind orașele europene durabile și 
să informeze Parlamentul cu privire la progresele realizate în această privință;

15. subliniază importanța vitală a infrastructurii de transport durabile pentru regiunile și 
orașele europene și invită Comisia să optimizeze sursele de finanțare existente și să 
furnizeze soluții inovatoare de finanțare în vederea dezvoltării acesteia, prin proiecte-pilot 
și prin promovarea unor rețele precum „Proiectele urbane inteligente”, dar nu în 
detrimentul conexiunilor dintre zonele urbane și cele rurale;

16. subliniază faptul că rolul primordial al transportului în comun în legătură cu coeziunea 
socială trebuie luat în considerare în politicile de investiții, de tarifare și de stabilire a 
obligațiilor de serviciu public care privesc în mod specific acest tip de transport pentru a 
garanta condiții egale de acces la locuri de muncă, la educație și la cultură și pentru a evita 
crearea de ghetouri urbane;

17. invită Comisia ca, în cadrul următoarei revizuiri interdisciplinare a regulamentelor privind 
drepturile călătorilor, să acorde o atenție deosebită grupurilor de persoane cu mobilitate 
redusă și implicării grupurilor relevante de cetățeni;

18. consideră că criza economică trebuie să fie folosită ca o ocazie de a concentra politica în 
domeniul transporturilor pe moduri de transport inovatoare și ecologice, precum și pe 
sisteme interoperabile și inteligente de transport; susține, în acest sens, inițiativa CIVITAS 
și „Pactul primarilor” și invită Comisia să se asigure că ambele inițiative vor fi actualizate 
astfel încât să includă măsuri de îmbunătățire a guvernanței transportului urban și a celui 
interurban; subliniază faptul că aplicarea sistemelor de transport inteligente (STI) va avea 
o contribuție semnificativă la creșterea eficienței energetice, a siguranței și a securității 
sectorului transporturilor și invită Comisia și statele membre să asigure punerea în 
aplicare coordonată și eficientă a STI la nivelul Uniunii în general și în special în zonele 
urbane;

19. invită Comisia și statele membre să investească în STI care oferă servicii inovatoare legate 
de diferite moduri de transport, de gestionarea traficului, precum și de rețele de transport 
mai bine coordonate și mai „inteligente”;

20. consideră că politica de coeziune are un impact puternic atunci când ia forma unei 
abordări integrate, care include aspecte precum transportul (co-modalitatea), destinația 
dată terenurilor și protejarea naturii, protejarea climei, reducerea zgomotului și eficiența 
energetică;

21. subliniază potențialul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune de a completa 
programul privind TEN-T, în special în zonele urbane, deplânge însă lipsa de coordonare 
dintre politica de coeziune și politica în domeniul transporturilor; invită statele membre să 
utilizeze mai mult resursele disponibile; regretă lipsa de claritate și de informații în ceea 
ce privește procesul în desfășurare de punere în aplicare a proiectelor;

22. consideră că orașele reprezintă centrele principale ale TEN-T și, în conformitate cu 
articolul 170 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, au un rol esențial în ceea 
ce privește coeziunea teritorială, economică și socială; invită Comisia să stabilească în 
mod clar, în cadrul următoarei revizuiri a strategiei privind TEN-T, care sunt legăturile 
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dintre orașele-centre respective și porturile, aeroporturile și centrele logistice ale acestora; 

23. invită Comisia să utilizeze formule inovatoare cu adevărat eficiente de finanțare a 
infrastructurii și sistemelor de transport [obligațiuni europene, „golden rule” (regula de 
aur), etc.] și solicită din nou ca bugetul alocat TEN-T să fie majorat.
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