
Европейската комисия публикува Зелена книга относно

градския транспорт, а от есента на 2008 г. се очаква план

за действие относно градската мобилност. Групата на

социалистите в Европейския парламент приветства

тази инициатива. Устойчивостта на Европа като цяло и

нейната способност да се справи с проблеми като из-

менението на климата, енергийната ефективност и де-

мографските промени ще зависят изцяло от това дали

нейните големи градски центрове са в състояние ефек-

тивно да се справят с тези предизвикателства. Устой-

чива Европа е възможна само с устойчиви градове. В

своя манифест групата на социалистите в Европей-

ския парламент очерта своите политически приоритети

относно градската мобилност. При липсата на план за

действие от страна на Комисията, групата на социа-

листите в Комисията по транспорт продължи да работи

по темата и избра докладчик по плана за действие за

градска мобилност.

ЕС следва да насърчава интегриран, дългосрочен
подход към градската мобилност. Градската мо-
билност е сложна материя, която засяга много об-
ласти. Затова органите в областта на транспорта,
околната среда, социалното и икономическото раз-
витие, градоустройството, заетостта и жилищата
трябва да работят заедно със социалните организа-
ции и фирмите, за да разработят цялостен и по-
следователен подход към градската мобилност. В
този процес следва да бъдат включени всички нива на
управление. Местните, регионалните, националните
и европейските нива на управление следва да си сът-
рудничат. ЕС следва да бъде важен партньор и спо-
собстващ фактор, като естествено спазва
принципа на „субсидиарност” (съгласно който ре-
шенията следва да се вземат на възможно най-
ниско, близко до гражданите, ниво), и насърчава,
когато е необходимо, много тясно сътрудни-
чество. 
Европа следва да определи ясни цели за решаване на
основните проблеми, свързани с градската мобил-
ност. Следва да се разработи ясна програма за на-
маляване на замърсяването, задръстванията,
шума и пътнотранспортните произшествия.
Следва да се избягва използването на личните авто-
мобили. Градовете следва да възприемат интегри-
рана политика на интермодалност и/или
взаимосвързаност, която поставя като приоритет
ходенето пеша, карането на велосипед и обществе-
ния транспорт пред други видове транспорт. 

В период на климатични промени, по-
вишаване цените на енергията и
други трудности е необходимо да на-
мерим нови перспективи за това как
да живеем и как да се движим. Днес
повечето от нас живеят в големи
градове и се движат с автомобили,
но все повече осъзнаваме, че, ако ис-
каме да се справим с глобалното за-
топляне, трябва да променим
навиците си. Настоящата брошура
се занимава с въпросите на градс-
ката мобилност. Градската мобил-
ност обхваща редица въпроси от
областта на транспорта, околната
среда, социалното и икономическото
развитие, градоустройството, за-
етостта и жилищата и е насочена
към поставянето на ясни цели как да
се намали замърсяването от градс-
кия трафик, задръстванията, шума и
пътнотранспортните произшест-
вия. Тези проблеми са добре известни
на социалистите в Европа и те рабо-
тят за тяхното решаване. Тази спе-
циална брошура представя накратко
начините, по които можем да подоб-
рим градската среда, и нашите идеи
относно градската мобилност.

Brian SIMPSON

координатор за PSE 

на комисията по транспорт
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Европа следва да увеличи своите усилия за  въ -
веждане на технологични решения за по-чист и
по-устойчив градски транспорт. Една от основ-
ните цели следва да бъде създаването на истин-
ски пазар за чисти и безшумни превозни средства
и интелигентни транспортни системи, за да се
възприемат в широк мащаб съществуващите ино-
вации. Съществуващите усилия за стимулиране
на научноизследователската дейност в тази об-
ласт трябва да продължат и да се засилят.  
Групата на социалистите призовава за твор-
чески многостранен подход към финансира-
нето на градската мобилност. Този подход
следва да се основава на оптимизирането на съ-
ществуващите финансови ресурси и правни ин-
струменти на ЕС за улесняване на инвестициите
в устойчив градски транспорт и използването на
фондове, които са се доказали като ефективни,
напр. структурните фондове и Кохезионния
фонд. Специален фонд би могъл да бъде посве-
тен на градската мобилност, но ЕС следва да
избягва създаването на нови финансови
структури за насърчаване и улесняване на
сътрудничеството и споделянето на добри

практики в областта на градската мобилност.
С цел повишаване на ефективността на взема-
нето на решения, във всички служби на Европей-
ската комисия, които се занимават със
законодателството, засягащо градската мобил-
ност, например транспорт, околна среда и регио-
нална политика, следва да има служители за
връзка относно градската мобилност.
ЕС следва да гарантира правата на пътниците
в обществения транспорт, както направи това
за железопътния и въздушния транспорт, и може
също така да приеме законодателство относно
стандарти за качество в обществения транс-
порт и права на пътниците за лицата с ув-

реждания.
Групата на социалистите също така
подкрепя идеята за планове за мобил-
ност на компаниите. Компаниите
трябва да разработят планове за при-
движване на своите служители до
 работното място по най-бързия, най-
 уст ойчивия и най-сигурен възможен начин
както за потребителите, така и за са-
мите компании.

За да постигне целите, поставени в тази програма,
всеки град следва да разработи дългосрочен план за
устойчива градска мобилност. Тези планове също
биха отчели потребностите във връзка с мобил-
ността на възрастните, лицата с увреждания и со-
циално уязвимите. Един от основните принципи,
който следва да се възприеме, е достъпът до мобил-
ност за всички. 
Това изисква на първо място задълбочено проучване –
всеки град следва да проучи свързаните с мобил-
ността конкретни потребности на гражданите в не-
равностойно полежение и да предприеме действия в
тази връзка. Ролята на ЕС е да обменя най-добрите
практики в тази област и, ако е подходящо, да пред-
приема законодателни инициативи, за да гарантира,
че всеки може да се движи в градовете, независимо от
фактори като възраст, здравословно състояние или
равнище на доходите.
Освен това в плановете за устойчива
градска мобилност следва да се включи
стратегия за разпространение на стоки
и услуги в градовете. Интелигентното пла-
ниране на градската инфраструктура е един
от ключовите фактори, които биха допри-
несли за успеха на тези планове. 
Събирането на съпоставима информация и
опреде   лянето на еталонни показатели за сравне-
ние относно градската мобилност е от съществено
значение, за се даде възможност на органите в цяла
Европа да сравняват използването на личните авто-
мобили, използването на обществения транспорт, хо-
денето пеша, карането на велосипед, планирането,
енергийната ефективност и други екологични, соци-
ални и икономически параметри, които са необходими
за разработването на политики. Групата на социа-
листите призовава за разумна работа в мрежа и обмен
на добри практики относно градската мобилност. 
За избягване на допълнителна бюрокрация за
своите градове, ЕС следва да черпи, колкото е
възможно повече информация от съществуващи
източници и структури, като Европейската
агенция за околната среда в Копенхаген и Ста-
тистическата служба на Европейските об-
щности. Информацията относно градската
мобилност следва да се събира по ефикасен
начин, като „Европейска платформа за
градска мобилност”, за да се осигури на
гражданите и лицата, изготвящи полити-
ките, лесен достъп до тази жизнено важна
информация. 


