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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Tekintettel a Bizottság 2005. január 11-i, a városi környezetre vonatkozó tematikus 
stratégiáról szóló közleményére (COM(2005)0718),

1. támogatja a fenntartható városi közlekedési terveket (SUTP), mint a városi környezet 
javításának eszközeit, de hangsúlyozza az eszköz rugalmas alkalmazásának 
szükségességét az egyes tagállamok és városi területeik, továbbá a különleges nehézségek 
által sújtott térségek sajátos igényeinek megfelelő figyelembevétele érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy az SUTP-knek konkrét és számszerűsíthető célokat kell 
tartalmazniuk, amelyeket eredményjelző segítségével közzé lehet tenni és ellenőrizni 
lehet, így hozzájárulva a legjobb gyakorlat elterjesztéséhez a tagállamok között; rámutat, 
hogy az SUTP-knek elég rugalmasnak kell lenniük az új fejleményekhez való 
alkalmazkodáshoz;

3. úgy véli, hogy a környezetbarát közlekedési módok és technológiák alkalmazása 
kulcsfontosságú tényező a tisztább városi környezet megvalósítása szempontjából; kiemeli 
e tekintetben különösen a bioüzemanyagok, a hibrid gépjármű-technológiák, a 
kerékpárok, valamint az EU „fokozottan környezetbarát jármű” (EEV) szabványának1

megfelelő teherautók és buszok alkalmazását; ennek megfelelően kiemelt figyelemmel 
kíséri a tiszta tömegközlekedési járművek bevezetéséről szóló bizottsági javaslatot, és 
javasolja, hogy a helyi energiahatékonysági ügynökségek tevékenységének egy része 
kifejezetten a városi közlekedésre irányuljon;

4. tekintettel arra, hogy a hozzáférhetőség nagyon fontos a fenntartható fejlődéshez és azt 
integrált várospolitikai megközelítéssel kell kezelni, felszólítja az Unió intézményeit, 
hogy fokozzák a helyi és nemzeti hatóságok között a helyes gyakorlatok kölcsönös 
cseréjét, valamint felszólítja a Bizottságot, hogy ellenőrizze a hozzáférhetőségnek a 
fogyatékkal élők érdekében történő előmozdítására irányuló európai jogszabályok és 
különösen az egyes közösségi közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok 
végrehajtását, melyek előírják, hogy a kialakításnak az összes felhasználóhoz igazodnia 
kell;

5. támogatja a fenntartható energiaforrásokat felhasználó tömegközlekedés fejlesztését, és 
sürgeti az egyéni és kollektív közlekedés közötti jobb egyensúly elérését a városi 
területeken;

6. hangsúlyozza az ilyen kezdeményezések bevezetésének megfelelő EU-finanszírozással 
történő támogatását, különösen olyan speciális programokból és forrásokból, mint a 
CIVITAS2; egyetért a Bizottság véleményével, amely szerint a javasolt Life+ rendelet, a 

  
1 A gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátásról szóló 2005/55/EK irányelv.
2 CIVITAS: CIty–VITAlity–Sustainability (város–élhetőség–fenntarthatóság), a CIVITAS I (2002–2006) és a 
CIVITAS II (2005–2009) összesen több mint 300 millió eurós költségvetéssel rendelkeznek.
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Kohéziós Alap, a strukturális alapok és a kutatási keretprogram keretében lehetőség nyílik 
pénzügyi támogatást szerezni a városi területek kiemelt környezetvédelmi kérdéseinek 
kezeléséhez, ezért ellenzi azok költségvetésének csökkentését; rámutat ugyanakkor a 
kiegészítő célzott finanszírozási források azonosításának szükségességére a városi 
környezeti stratégiából eredő új kihívások kezelése érdekében;

7. érdeklődéssel állapítja meg, hogy a mobilitást, az életminőséget, a környezetvédelmet és a 
modális egyensúlyt kedvezően érintették a például Londonban és Stockholmban 
bevezetett kísérleti intézkedések;

8. rámutat arra, hogy szükség van a tömeg- és kollektív közlekedés nagyobb mértékű 
igénybevételének ösztönzésére a városi területeken; úgy véli, hogy a városi közlekedési 
szolgáltatásokat hozzá kell igazítani a területrendezés követelményeihez (régi városi 
kerületek, külső részek, összeköttetések repülőterekhez, pályaudvarokhoz, ipari 
parkokhoz, bevásárlóközpontokhoz stb.), valamint a közönség igényeihez és a 
demográfiai változásokhoz (idősebb emberek, fogyatékkal élők stb.).
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