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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la instituirea și promovarea unui card european de călătorie1

1. Majoritatea marilor orașelor europene au instituit sisteme eficace de carduri de călătorie,
iar câteva exemple de astfel de carduri sunt Oyster Card (Londra), Leap Card (Dublin) și
Navigo pass (Paris). Introducerea acestor sisteme a făcut ca sistemele urbane de transport
să devină mai ușor de utilizat de către clienți și mai eficiente.
2. Punerea la dispoziție de către autoritățile municipale a unor carduri multifuncționale de
transport care pot fi utilizate pentru diferite forme de transport încurajează cetățenii să
acceseze aceste servicii și, de asemenea, să utilizeze moduri de transport mai ecologice,
apelând, de exemplu, la sistemele urbane de închiriere de biciclete.
3. Punerea la dispoziție a unui card universal unic ar putea contribui la încurajarea turismului
în Europa în cazul în care cetățenilor li s-ar oferi posibilitatea de a utiliza serviciile locale
de transport prin intermediul unui card de călătorie chiar și în situațiile în care vizitează
orașe situate pe teritoriul altor state europene.
4. Li se solicită, așadar, Consiliului și Comisiei să aibă în vedere elaborarea unor inițiative
care să urmărească:
a. crearea unui card european unic de călătorie care să permită utilizarea unor servicii de
transport multimodale în toate marile orașe europene;
b. promovarea includerii în sistemul de carduri de călătorie a unor forme de transport
ecologice, cum sunt, spre exemplu, cele puse la dispoziție de programele de partajare
și utilizare în comun a bicicletelor;
c. asigurarea unui acces facil la cardul de călătorie pentru toți cetățenii europeni, chiar
dacă aceștia își au domiciliul în afara marilor orașe. Turiștii ar trebui să aibă
posibilitatea să își încarce cardurile de călătorie înainte de a se deplasa către destinația
dorită.
5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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