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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно създаването и популяризирането на европейска
карта за пътуване1

1. Повечето големи европейски градове имат въведени ефективни системи с карти за
пътуване като Oyster Card в Лондон, Leap Card в Дъблин и Navigo pass в Париж.
Тези системи правят градските транспортни системи по-удобни за клиентите и
създават условия за тяхната по-голяма ефективност.
2. Когато градовете въведат многофункционални карти за пътуване, които могат да се
използват за различни форми на транспорт, това насърчава гражданите да се
възползват от тях, както и от по-екологични видове транспорт като схемите за
предоставяне на градски велосипеди.
3. Наличието на една универсална карта би могло да стимулира туризма в Европа, ако
гражданите имат възможност да се възползват от местните привилегии в областта
на транспорта, предоставяни от карта за пътуване, дори когато посещават други
градове в чужбина.
4. Поради това Съветът и Комисията са призовани да обмислят инициативи за:
а) разработване на единна европейска карта за пътуване, която да може да се
използва във всички по-големи европейски градове за различни видове
обществен транспорт;
б) да се насърчи включването на екологични начини за придвижване като
програми за съвместно използване на велосипеди в рамките на схемата за карта
за пътуване;
в) улесняване на достъпа на всички европейски граждани, включително и на тези,
живеещи извън големите градове, до картата за пътуване. На туристите следва
да се осигури възможност за презареждане на техните карти за пътуване преди
заминаване.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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