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Šiame leidiny įdėtos rekomendacijos, kylančios iš  konsultacinio 
proceso pradėto 2013 metais  kaip veiklos pagal projektą 
“Mobilumas, europietiško pilietiškumo paradigma”, atliktą dėka 
Europos Komisijos įnašo, padedant NVO Cittadinanzattiva 
europiniam tinklui,  aktyviam 8 šalių-dalyvių pilietiškajam tinklui: 
Bulgarija, Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, 
Ispanija. 
Buvo apklausta  per 4000 Europos piliečių 299 miestuose, jiems 
buvo įteiktas klausimynas  apie  42 rekomendacijas liečiančias: 
dviračių panaudojimą (3 teiginiai), vietinio viešojo transporto 
panaudojimą (21), automobilio dalijimąsi (3), privačių transporto 
priemonių (12) ir bendrąją intervenciją į mobilumą (3). 
 
Apklausiamieji  turėjo nurodyti, kokia svarba (aukšta, vidutine, 
menka) jų įsitikinimu yra išdėstyta tatai, ką jie komentuoja.  
 
Iš 42 pradinių rekomendacijų  18 parodė 50% ribą viršijančią aukštai 
vertinamųjų vidutinę vertę, pateiktą kaip pilietinės rekomendacijos   
žemiau esančioje lentelėje.  
 
 

 
 
18. Pilietinės rekomendacijos 

% 
 
Sektorius 

 
Tvarumas 

1. Įvesti/ padidinti nuolaidas 

ir įvesti mokesčių pertrauką 

už viešojo transporto bilietus 

(pav., išskirti iš pajamų 

mokesčio sumos) 

67% 

 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

 
Ekonominis stabilumas 

2.Daugiau galimybių 
pažeidžiamų žmonių 
grupėms (pav,. studentams, 
pagyvenusiems, bedarbiams 
ir t.t.) 

67% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

Ekonominis stabilumas 
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3.Pašalinti kliuvinius riboto 
mobilumo/ neįgaliems keleiviams  

65% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

Teisė ir pareiga  

4.Išplėtoti infrastruktūros 

įrangą mieste (pav., daugiau 

dviračių takų ir t.t.) 
65% 

Dviračių 
panaudojimas 

Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

5.Suteikti mokesčių  
pertrauką automobilius 
perkantiesiems 

62% 
Privatūs 
automobiliai  

Ekonominis stabilumas 

6.Pareikalauti daugiau tam skirtų 
infrastruktūrų (įkrovos stočių 
elektromobiliams, parkavimo 
vietų dujiniams automobiliams ir 
t.t.) 

60% 
Privatūs 
automobiliai 

Ekonominis stabilumas  

7.Palengvinti dviračių 
panaudojimą derinant su kitu 
transportu (pav., dviračių 
stovynės gelžkelio, metro stočių 
aplinkoje ir t.t.) 

60% 
Dviračių 
panaudojimas 

Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

8.Suteikti/plėtoti kelionės 
korteles  (pav., tas pats bilietas 
daugeliui transport rūšių), taip pat 
pailginti jų galiojimo laiką  

60% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

Ekonominis stabilumas 

9.Patobulinti sąryšį tarp stočių ir 
kito pasirinkto transporto 

59% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

10.Suteikti mokesčių 
lengvatas gamintojams, kad 
sumažėtų parduodamų 
automobilių kainos 

59% 
Privatūs 
automobiliai  

Econominis tvarumas 

11.Galimybė pirkti bilietą 
įlipus -  be komisinio 
antkainio 

57% 
 

 Vietinis 
viešasis 
transportas 

 Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

12.Išplėsti rajonu ribas - parkuok 
ir keliauk toliau  

56% 
 Vietinis 
viešasis 
transportas 

Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

13.Investuoti į naujausias ir 
patogiausias transporto 
priemones 

54% 
 Vietinis 
viešasis 
transportas 

Socialinis tvarumas 
(saugumas)   
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114.Padidinti transporto 
judėjimo dažnumą  

53% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

 Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

15.Skatinti  išmanųjį eismo 
valdymą ir tobulinti saugumą 
keliuose 

53% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

 Socialinis tvarumas 
(prieinamumas) 

16.Užtikrinti  pranašesnį 
saugumą transporte (pav,. 
panaudoti apžvalgos, video 
sistemas) 

52% 
Vietinis 
viešasis 
transportas 

 Socialinis tvarumas 
(saugumas)   

17.Taikyti netiesioginių 
išlaidų nuolaidas (pav., 
automobilių apdraudimas, 
apmokestinimas ir kt.) 

52% 
Privatūs 
automobiliai 

Econominis tvarumas 

18.Diegti mokymo programas 
apie saugų bei palankų 
aplinkai vairavimą tam, kad 
mažėtų nelaimių keliuose, 
mažėtų triukšmas ir gamtos 
tarša 

51% 
Privatūs 
automobiliai  

 Teisė ir pareiga  

 
Iš gautų atsakymų yra aiškūs Europos piliečių poreikiai, kaip kad 
aišku ko jie reikalauja iš iš institucijų ir pervežimo dalyvių 
 

 Pirma, pagerinti viešąjį transportą: tarp 4 aukščiausio 
sutarimo rekomendacijų  (aukštesnių ar prilygstančių 65%) 
trys nukreiptos į vietinį viešąjį transportą, ir viena - į  didesnį 
dviračių panaudojimą. 

 

 Bendrai paėmus, 11 iš 18 pilietinių rekomendacijų yra 
nutaikytos į vietinį viešąjį transport, 5 į privačius 
automobilius ir 2 į dviračių panaudojimą. 

 

 Teigiamai vertintina tai, kad iš pat pradžių trijose 
rekomendacijose  išreikštas  stiprus solidarumo jausmas 
tam, kad būtų  toliau paremiamas viešojo transporto 
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prieinamumas  tiems ekonomiškai/socialiai itin 
pažeidžiamiems ar riboto judumo  piliečiams – palyginus su 
tuo, kas jau daroma.  

 

 Kad galėtume mieste panaudoti dviračius, reikia išvystyti 
infrastruktūrą, pradedant dviračių judėjimo juostomis. 
 

 Vertinga pastaba, - dalijimosi rodmenų  nebuvimas ant 
automobilio (aiškiai rodąs, kaip tatai kol kas regi dauguma 
piliečių, kad tai nėra pirmaeilis pasirinkimas, yra atvejų, kai 
piliečiai net nežino, kad toks pasirinkimas egzistuoja), pagal 
bendrąją intervenciją galįs paveikti mobilumo sistemos  
visumą (pav., padidintų konkurenciją tarp sektoriaus 
operatorių, paveiktų eismą mažinimo linkme it t.t.). Šiuo 
atveju, ko gero, tatai sudaro tam tikrą sunkumą sudarant 
mobilumo  sprendinius  platesnio planavimo atveju, 
nusitaikant į gyvenimo mieste kokybę  

 

 Individualių  mobilumo aspektų dalyje, rekomendacijos rodo 
socialinio tvarumo poreikį, siejamą su prieinamumu: net 7 iš 
18 rekomendacijų tatai pabrėžia.   
 

 Antras itin svarbus dalykas – tai ekonominis tvarumas 6 
rekomendacijų įvardintas kaip paplitęs numanomas  
užtrukusios  krizės padarinys, kuri laiko gniaužtuose  daugelį 
Europos šalių.  
 

 Dvi rekomendacijos įvardija teisę ir pareigą:  iš vienos pusės 
jos kviečia į realų naudojimąsi teise, teise į mobilumą 
žmonėms su negalia, konkrečiai - į kliuvinių mažinimą. Iš 
kitos pusės, jos įtikinėja piliečius pripažinti savo pilietinę 
pareigą, teikdamos prioritetą mokymams apie saugų ir 
gamtai palankų vairavimą.  

 



5 
 

 Yra 2 rekomendacijos nukreiptos į saugumą: abi siejamos su 
esminiais patogumo ir saugumo pagerinimais  viešojo   
transporto viduje.  
 

 Nukreiptos į gamtosauginį tvarumą pilietinės 
rekomendacijos turi pilną aiškumą: ilgiau neverta taikyti 
priemones, ribojančias teršiančių transporto priemonių 
naudojimą (pav., riboti eismą pagal lyginius ir nelyginius 
registracijos numerius ar sekmadienį vaikščioti pėsčiomis), 
mes turėtume vietoj to  investuoti į infrastruktūrą mažiau 
teršiantiems automobiliams. 
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IŠVADA 

Ką gi siūlo šios rekomendacijos?  
Pirma, Europos piliečiai yra itin sunerimę: 
 

 kad transporto aplinkoje nėra tokios burtų lazdelės, 
padėsiančios tenkinti mūsų mobilumo poreikius, kad resursai 
tam yra maži.  Tai svarbus atskaitos taškas, kadangi  leidžia 
mums teikti realius  dalykus, pripažįstant atsakomybę ir 
sunkumus, patiriamus visų susijusių veikėjų; 

    

 kad mes visi esame ne vien važinėtojai , o  kviečiami kažką įnešti 
į  individualius ir kolektyvinius mobilumo poreikius,  viešuosius ir 
privačius.; 
 

 dėl mobilumo apskritai, kadangi yra   tam tikra tarpusavio 
sąsaja: 

o viešosios paslaugos, kurioms yra taikomos  tam tikros 
taisyklės ir atsakomybės bei rinka, besivadovaujanti 
kitomis taisyklėmis; 

o kolektyvinis ir individualus mobilumas; 
o viešieji ir privatūs dalyviai; 
o vietinės/regioninės/ nacionalinės/ tarpnacionalinės 

dimensijos, taip pat trumpalaikiai ir ilgalaikiai poreikiai, 
susiję su dabartinės ir būsimų kartų poreikiais, kuriuos 
šiuo momentu sunku numatyti; 

  

 dėl mobilumo kaip priemonės pasijusti Europos piliečiais  
 

Ir antra, mes turime veikti su tuo, ką jau turime: 
 

 Dauguma pilietinių rekomendacijų pageidauja susisteminti tatai, 
kas yra išskaidyta ir atsitiktina. Esama pigių sprendimų, kurie 
tinka įvairiems mobilumo poreikiams, jų nepaisymas kelia 
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nerimą. Nekeliant revoliucijos sistemoje, daugelio europiečių 
mobilumas pagerės įdiegiant jau išbandytus sprendimus. 
Nestebina, kad daugumos pilietinių rekomendacijų įdiegimui 
tereikia galios jas vykdyti, o ne investicijų į jas; 
   

 kasdieniai piliečių patiriami rūpesčiai neatitinka to žinojimo, kas 
buvo pasiekta ar padaryta ES institucijų pastangomis; 
 

 pastarosios direktyvos sustiprino teisės sąlygas keleivių teisių 
apsaugoje, bet jose dar reikia stipraus  instrumento gyninuisi, ir 
taipogi paremti informaciją piliečiams: 

 
o teikiant informaciją tarptautiniuose oro uostuose, gelžkelio 

stotyse, svarbiausiose transporto persėdimo vietose;  
o pasiekiant telefonais tatai (APP), ką Europos Komisija 

paskelbė dėl oro ir bėginio transporto, taip pat ką naudingo 
autobusų, vandenų bei jūrų transportui;  
 

o talkinant pilietinei visuomenei, kaip pasiekti  piliečio 
kelionės tikslą, kai to padaryti neįmanoma, kadangi 
pastarasis nežino, kaip naudotis naujomis technologijomis 
bei socialine žiniasklaida; 
 

o dėl kuo greitesnio ir ekomiško susitaikymo, sprendžiant 
smulkius nesutarimus transporte;    
 

o organizuojant konsultavimo ir apsaugos centrus 
svarbiausiuose persėdimo taškuose, kur intensyviausi 
keleivių srautai. 

 
Mes norime, kad šis įdirbis būtų laikomas konstruktyviu įnašu, kurį 
asociacijos ir piliečiai nukreipė sprendimus priimančioms 
institucijoms vietiniu, nacionaliniu bei europiniu lygiu, taip pat 
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įvairiems suinteresuotiems asmenims, kurie turėtų darbuotis dėl 
tvaraus mobilumo bei piliečių lūkesčių labui.  
 






