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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a lezárások jelentős hatást gyakoroltak a mobilitás iránti igényre és 
a közlekedési mód megválasztására, különösen a városi területeken; megjegyzi, hogy a 
közösségi kontaktusok korlátozására irányuló intézkedések, amelyeket az EU-ban az 
egészségügyi intézkedések részeként vezettek be, arra késztették a polgárokat, hogy a 
csoportosulások elkerülése érdekében a tömegközlekedésen kívül más mobilitási 
lehetőségeket vegyenek igénybe;

2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a helyi hatóságok átalakítsák a 
tömegközlekedést a biztonságos, egészséges és környezeti szempontból fenntartható 
ingázási lehetőségek biztosítása, valamint a tömegközlekedés igény szerinti és 
megosztott közlekedési szolgáltatásokkal való kiegészítése érdekében; 

3. felszólít a fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozására és végrehajtására 
vonatkozó bizottsági iránymutatások felülvizsgálatára annak érdekében, hogy abba új 
célkitűzésként foglalják bele a mobilitási rendszerek ellenálló képességének javítását a 
mobilitási igények gyors ingadozása esetén;

4. elismeri, hogy a városi logisztika alapvető közszolgáltatás; felhívja a helyi hatóságokat, 
hogy dolgozzanak ki olyan célzott, fenntartható városi logisztikai terveket, amelyek a 
teherszállítást integrálják a járdaszegély-területek dinamikusabb és rugalmasabb 
használatának tervezésébe;

5. felhívja a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy értékeljék újra a városi mobilitásba 
való befektetéseiket, és részesítsék előnyben az olyan digitális infrastruktúrát, amely 
javítja az utasok általános tapasztalatait, és igazodik a közlekedési ágazatban dolgozók 
Covid19 utáni szükségleteihez;

6. úgy véli, hogy a Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a városi mobilitásra irányuló 
uniós finanszírozási programokhoz, például az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz, 
a Kohéziós Alaphoz és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz való hozzáférés 
feltétele a meglévő vagy jövőbeli fenntartható városi mobilitási tervek megléte legyen;

7. megismétli, hogy a fenntartható fejlődést és a városi turizmus irányítását teljes 
mértékben a tágabb értelemben vett városfejlesztési menetrendbe kell integrálni.


