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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže mobilita a prístup k doprave sú kľúčové faktory mestského rozvoja, ktoré 
ovplyvňujú najmä viacnásobnú zaostalosť niektorých oblastí, a keďže doprava môže mať 
zásadný vplyv na regionálny rozvoj, hospodárstvo, životné prostredie a blahobyt mestskej 
oblasti, ako aj na jej obyvateľov,

B. keďže najdôležitejšie dopravné križovatky (najmä v prípade transeurópskych dopravných 
sietí TEN-T) a intermodálne uzly sa nachádzajú v mestských oblastiach a keďže mestská 
mobilita zohráva zásadnú úlohu v bezproblémovom fungovaní týchto strategických 
bodov, pokiaľ ide o poskytovanie prípojných dopravných služieb a intermodálnych 
spojení,

C. keďže popri cieľoch týkajúcich sa životného prostredia, plynulej dopravy a energetickej 
efektívnosti je kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020 lepšia celková efektívnosť 
dopravy, predovšetkým v mestských oblastiach, v ktorých žije približne 75 % občanov 
EÚ a ktoré produkujú 85 % HDP Únie,

1. zdôrazňuje význam efektívnej, bezpečnej, cenovo dostupnej a environmentálnej dopravnej 
siete pri realizácii udržateľnej obnovy miest a poukazuje na to, že v tejto súvislosti 
predstavuje nevyhnutnú súčasť aj uvážené územné a urbanistické plánovanie ako zásadný 
predpoklad dobre fungujúceho udržateľného systému dopravy;

2. zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu zohrávať politika súdržnosti, štrukturálne fondy a Kohézny 
fond pri podpore mestskej mobility; upriamuje pozornosť Komisie na to, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa takáto podpora mohla poskytnúť mestským oblastiam vo všetkých 
častiach EÚ, pretože závažnosť problémov, ktoré sú pre mestské oblasti špecifické, nie je 
spojená len s HDP;

3. znovu opakuje svoju podporu zásad, ktoré uviedol vo svojom uznesení o akčnom pláne 
pre mestskú mobilitu (2008/2217(INI)), a vyzýva na plnenie 20 opatrení, ktoré navrhla 
Komisia v akčnom pláne mestskej mobility (KOM(2009)0490);

4. poukazuje na to, že na mestské dopravné služby sa vzťahuje zásada subsidiarity; 
zdôrazňuje však, že európska spolupráca, koordinácia a financovanie by miestnym 
orgánom umožnili riešiť výzvy, pred ktorými stoja, a to najmä v súvislosti s dopravou;

5. vyzýva Komisiu, aby sa pri dodržiavaní zásady subsidiarity a so zreteľom na rozdiely 
medzi mestskými oblasťami a na ich špecifickosť snažila v spolupráci s členskými štátmi 
a zúčastnenými stranami na regionálnej a miestnej úrovni o zlepšenie koordinácie 
dopravnej politiky a politiky súdržnosti na mestskej úrovni, a aby pri tom zohľadňovala 
ciele v oblasti sociálneho začleňovania, bezpečnosti, konkurencieschopnosti a ochrany 
životného prostredia; opakuje svoju požiadavku, aby sa integrovaný prístup stal povinným 
pri plánovaní a výbere projektov, ktoré sa majú podporiť zo štrukturálnych fondov 
a z Kohézneho fondu;
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6. víta zámer Komisie uvedený v piatej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktorým je zavedenie ambiciózneho mestského plánu a lepšie zohľadnenie 
mestských oblastí v politike súdržnosti;

7. dôrazne podporuje využívanie a podporu integrovaných plánov udržateľnej mestskej 
mobility (PUMM) vrátane plánov mestskej logistiky pre tovary a služby; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby uverejnila odporúčania a usmerňovacie dokumenty na vypracovanie 
týchto plánov, ktoré sa vzťahujú okrem iného na rozvoj ekologických spôsobov dopravy 
(cyklistické trasy, pešie zóny atď.), ktoré by boli v plnej miere začlenené do verejnej 
dopravy, na zlepšenie urbanistického plánovania a pravidelné spoje do okolitých a do 
vidieckych oblastí, s ohľadom na kľúčové kritériá, ako sú bezpečnosť, kvalita života 
obyvateľov, životné prostredie a ekonomická efektívnosť; navrhuje, aby takéto plány boli 
podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov EÚ na mestské dopravné projekty;

8. poukazuje na potrebu zabezpečiť, aby plány mestskej mobility zahŕňali stratégie 
bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú osobitne zamerané na najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky;

9. považuje integrovaný predaj lístkov na mestskej, medzimestskej a regionálnej úrovni za 
dôležitý prvok mestskej mobility a naliehavo vyzýva Komisiu, aby v rámci Únie 
presadzovala najlepšie modely existujúcich schém a v náležitých prípadoch predložila 
konkrétne opatrenia;

10. vyzdvihuje význam dostupnej, vysokokvalitnej a udržateľnej verejnej dopravy 
a intermodálnych reťazcov mobility v mestských a predmestských oblastiach, mestských 
aglomeráciách a priľahlých vidieckych oblastiach ako súčasť reakcie na trend 
rozrastajúcich sa predmestí, ako aj v znevýhodnených oblastiach a pre ľudí so zníženou 
pohyblivosťou, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tejto oblasti podporovali výmenu 
najlepších postupov;

11. podporuje v tejto súvislosti opatrenia zamerané na podporu najudržateľnejších spôsobov 
mestskej verejnej dopravy, ako sú systémy podzemných železníc, električky a vozidlá 
s nízkymi emisiami CO2, ako aj ďalšie zdravé nemotorizované spôsoby prepravy, napr. 
bicykel; nabáda miestne a regionálne orgány, aby modernizovali svoje mestské vozové 
parky ekologickejšími vozidlami a zavedením spôsobov dopravy, ktoré sú šetrnejšie 
k životnému prostrediu;

12. poukazuje na to, že použitie rýchlych a ekologických riečnych plavidiel môže 
významným spôsobom prispieť k zníženiu ekologickej stopy mestskej dopravy, a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali výmenu najlepších postupov v tejto oblasti;

13. zdôrazňuje, že mestské oblasti sú v dôsledku svojej hustoty oblasťami, ktoré najviac trpia 
dopravnými zápchami, znečistením vzduchu a nepriaznivými vplyvmi hluku, a aj k nim 
najviac prispievajú; vyzýva Komisiu, aby v týchto oblastiach podporovala používanie 
verejnej dopravy ako alternatívy k autám;

14. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala Chartu z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych 
miest a aby Európsky parlament informovala o vývoji v tejto oblasti;
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15. zdôrazňuje zásadný význam udržateľnej dopravnej infraštruktúry pre európske regióny a 
mestá a vyzýva Komisiu, aby optimalizovala existujúce zdroje financovania a poskytla 
inovačné riešenia financovania pre ich rozvoj prostredníctvom pilotných projektov 
a podporovaním sietí, ako je projekt Inteligentné mestá, bez toho, aby to malo nepriaznivý 
dosah na spojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;

16. zdôrazňuje, že zásadná úloha verejnej dopravy v súvislosti so sociálnou súdržnosťou sa 
musí zohľadniť v politikách investovania, tvorby cien a služieb vo verejnom záujme, ktoré 
majú na tento spôsob dopravy osobitný vplyv, s cieľom zaručiť rovnaký prístup 
k zamestnaniu, vzdelávaniu a kultúre a predísť vytváraniu izolovaných mestských get;

17. vyzýva Komisiu, aby pri budúcej prierezovej revízii právnych predpisov o právach 
cestujúcich venovala osobitnú pozornosť skupinám osôb so zníženou pohyblivosťou a aby 
do tohto procesu zapojila príslušné združenia obyvateľov;

18. zastáva názor, že hospodársku krízu treba využiť ako príležitosť zamerať dopravnú 
politiku na inovačné a ekologické spôsoby dopravy, ako aj na interoperabilné inteligentné 
dopravné systémy; podporuje v tejto súvislosti iniciatívu Civitas a Dohovor starostov 
a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že obe tieto iniciatívy sa budú v budúcnosti 
aktualizovať tak, aby zahŕňali opatrenia zamerané na zlepšenie riadenia mestskej 
a medzimestskej dopravy; zdôrazňuje, že využívanie inteligentných dopravných systémov 
(IDS) významným spôsobom prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti a bezpečnosti 
v doprave, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili koordinované a účinné
zavádzanie inteligentných dopravných systémov v celej Únii, a najmä v mestských 
oblastiach;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali do IDS, ktoré budú poskytovať inovačné 
služby spojené s rozličnými spôsobmi dopravy, riadením dopravy a koordinovanejšími a 
„inteligentnejšími“ dopravnými sieťami;

20. domnieva sa, že politika súdržnosti má silný vplyv, keď zaujme integrovaný prístup 
vrátane takých aspektov, ako sú doprava (komodalita), využívanie pôdy, ochrana prírody 
a klímy, zníženie hluku a energetická efektívnosť;

21. kladie dôraz na potenciál štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri dokončení 
projektu TEN-T, najmä v mestských oblastiach, vyjadruje však poľutovanie nad 
nedostatočnou koordináciou medzi politikou súdržnosti a dopravnou politikou; vyzýva 
členské štáty, aby intenzívnejšie využívali dostupné zdroje; vyjadruje poľutovanie nad 
nejasnosťou a nedostatočnou informovanosťou týkajúcou sa realizácie prebiehajúcich 
projektov;

22. domnieva sa, že mestá tvoria hlavné uzly sietí TEN-T a – v súlade s článkom 170 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie – zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci územnej, hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby pri budúcej revízii siete TEN-T jasne stanovila 
prepojenia medzi týmito mestskými centrami a ich príslušnými prístavmi, letiskami 
a logistickými centrami

23. vyzýva Komisiu, aby využívala inovačné, skutočne účinné spôsoby financovania 
dopravnej infraštruktúry a dopravných systémov (európske dlhopisy, tzv. zlaté pravidlo 
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atď.), a opakuje svoje žiadosti o zvýšenie rozpočtu pre siete TEN-T.
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