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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą dėl Teminės miesto aplinkos 
strategijos (KOM(2005)0718),

1. pritaria idėjai parengti Tvaraus miesto transporto planus (TMTP), kaip miesto aplinkos 
gerinimo priemonę, tačiau pabrėžia, kad ši priemonė turi būti lanksčiai naudojama 
siekiant atsižvelgti į specifinius kiekvienos valstybės ir jos miestų ir regionų, kuriems 
taikomi tam tikri apribojimai, poreikius;

2. pabrėžia, kad TMTP gairėse turėtų būti nustatyti konkretūs kiekybiniai uždaviniai, 
kurie, kaip ir jų įgyvendinimo priežiūra, būtų išdėstyti rezultatų lentelėje, tai paskatintų 
valstybes nares dalytis pažangiausia praktika; pažymi, kad TMTP gairės turi būti 
pakankamai lanksčios, kad padėtų prisitaikyti prie naujovių;

3. mano, kad ekologiškų susisiekimo priemonių ir technologijų naudojimas yra 
svarbiausias veiksnys, padedantis siekti švaresnės miestų aplinkos; šiuo požiūriu ypač 
pabrėžia, kad reikia naudoti biokurą, mišrias automobilių technologijas, dviračius, 
sunkvežimius ir autobusus, atitinkančius aukščiausius ES ekologiškų transporto 
priemonių (ETP) standartus1; atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl ekologiško 
viešojo transporto naudojimo ir siūlo, kad vietinėms veiksmingo energijos vartojimo 
įstaigoms turėtų būti paskirta konkreti veiklos sritis susijusi su miesto transportu;

4. kadangi galimybė pasinaudoti bet kokios politikos teikiamais privalumais yra 
pagrindinis tvarios plėtros aspektas ir, kadangi įgyvendinant integruotą miesto politiką 
būtina užtikrinti šią galimybę, ragina ES institucijas skatinti valstybių narių ir vietines 
valdžios institucijas keistis pažangiąja patirtimi ir ragina Komisiją prižiūrėti kaip 
įgyvendinami galiojantys Europos teisės aktai, kuriais užtikrinamos žmonių su negalia 
galimybės naudotis suteiktomis teisėmis, ir ypač kaip įgyvendinamos Bendrijos 
viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės, pagal kurias aiškiai nustatyta, jog pirkimai turi būti 
prieinami visiems;

5. pritaria viešojo transporto plėtrai, naudojant tvarius energijos šaltinius, ir ragina 
ieškoti geresnės asmeninio ir kolektyvinio transporto pusiausvyros mieste;

6. pabrėžia, kad reikia remti tokias iniciatyvas atitinkamomis ES lėšomis, ypač iš 
specialių programų ir fondų, pavyzdžiui, CIVITAS2; pritaria Komisijos požiūriui, kad 
miestų aplinkos prioritetams yra galimybių gauti finansinę pagalbą pagal pasiūlytą 
Aplinkos finansinės priemonės (LIFE+) reglamentą, iš Sanglaudos fondo, struktūrinių 
fondų ir Mokslinių tyrimų pamatinės programos; tačiau pažymi, kad reikia nurodyti 
papildomo specialaus finansavimo šaltinius, kurie padėtų siekti miesto aplinkos 
strategijos tikslų;

  
1 Direktyva 2005/55/EB dėl dujinių ir kietųjų dalelių teršalų.
2 CIVITAS: Miestas–Gyvybingumas–Tvarumas (angl. CIty–VITAlity–Sustainability), CIVITAS I (2002–2006 
m.) ir CIVITAS II (2005–2009 m.) bendras biudžetas yra daugiau kaip 300 mln. eurų.
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7. su susidomėjimu pažymi, kad judumui, gyvenimo kokybei, aplinkos apsaugai ir 
susisiekimo būdų pusiausvyrai siekti buvo naudingi eksperimentai, pavyzdžiui, 
vykdyti Londone ar Stoholme;

8. pažymi būtinybę skatinti labiau naudotis viešuoju ir kolektyviniu transportu 
miestuose; taip pat mano, kad miesto transporto paslaugos turi būti suderintos su 
erdvės planavimo reikalavimais (senamiesčio rajonai, priemiesčiai, susisiekimas su 
oro uostais, stotys, pramoniniai rajonai, prekybos zonos, ir t.t.) ir su visuomenės 
poreikiais bei demografiniais pasikeitimais (vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, ir 
t.t.);
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