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Rašytinis pareiškimas dėl Europos transporto kortelės sukūrimo ir populiarinimo,
pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Dauguma didžiųjų Europos miestų turi veiksmingas transporto kortelių sistemas, pvz.,
Londono kortelė „Oyster“, Dublino kortelė „Leap“ ir Paryžiaus pasas „Navigo“. Dėl šių
sistemų miestų transporto sistemos yra patogesnės keleiviams ir sudaro sąlygas užtikrinti
didesnį transporto sistemų veiksmingumą.
2. Jei miestai turi daugiafunkcines transporto korteles, kurias galima naudoti įvairių rūšių
transporte, piliečiai skatinami naudotis jomis ir, be kita ko, gali pasinaudoti
ekologiškesnėmis transporto rūšimis, pvz., miesto dviračių sistemomis.
3. Sukūrus vieną bendrą kortelę būtų galima paskatinti turizmą Europoje, jei piliečiai,
turėdami transporto kortelę, galėtų naudotis vietos transporto lengvatomis net kelionėse po
užsienio šalių miestus.
4. Taigi Taryba ir Komisija raginamos apsvarstyti galimybę įgyvendinti iniciatyvas,
kuriomis būtų siekiama:
a. sukurti bendrą Europos transporto kortelę, kuri būtų naudojama visų didžiųjų Europos
miestų įvairių rūšių viešajame transporte;
b. skatinti į transporto kortelių sistemas įtraukti ekologiškas transporto rūšis, pvz.,
dalijimosi dviračiais programas;
c. užtikrinti, kad transporto kortelė būtų lengvai prieinama visiems Europos piliečiams,
net jei jie gyvena ne viename iš didžiųjų miestų. Reikėtų užtikrinti, kad turistai galėtų
papildyti savo transporto kortelę prieš išvykdami į kelionę.
5. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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