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Anotacija 
Šiame tyrime nagrinėjama integruotų miesto transporto planų (tvaraus 
judumo mieste / miesto transporto (TJM/TMT) planai) ir Europos Sąjungos 
sanglaudos politikos sąveika. Tyrime, kuriame nagrinėjami aštuonių 
konkrečių atvejų tyrimai, aptariama TJM planų sąvoka ir transporto (miesto 
transporto) vaidmuo sanglaudos politikoje, po to analizuojamas ryšys tarp 
integruoto miesto transporto planavimo ir transporto politikos sričių ir (arba) 
projektų finansavimo pagal sanglaudos politiką. Tyrimo pabaigoje 
pateikiamos politinės rekomendacijos, įskaitant rekomendacijas dėl 2011 m. 
pasiūlymų reformuoti sanglaudos politiką. 
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SANTRAUKA 
Faktai 
Europos sanglaudos politika atlieka svarbų vaidmenį gerinant visos Sąjungos ir ypač jos 
271 silpniausio regiono konkurencinę padėtį. Per struktūrinius fondus (Europos regioninės 
plėtros fondas (ERPF) ir Europos socialinis fondas (ESF), taip pat per Sanglaudos fondą ES 
investuoja į daugybę įvairiuose ekonomikos sektoriuose įgyvendinamų projektų, kuriais 
sprendžiami kultūriniai ir socialiniai klausimai visuose Europos regionuose. 2007–2013 m. 
finansavimo laikotarpiu bendras 347 mlrd. EUR biudžetas yra didžiausias ES lygmeniu 
teikiamos finansinės paramos investicijoms į augimą ir darbo vietų kūrimą šaltinis. 
Priemones, naudojamas nukreipiant lėšas paraiškų teikėjams, t. y. veiksmų programas 
(VP), rengia valstybės narės ir tvirtina Europos Komisija. 
 
Maždaug ketvirtadalis tos 347 mlrd. EUR sumos (visa sanglaudos politikos finansavimo 
suma) skiriama transportui. Tik 2,3 proc. šios sumos skiriama miesto transporto 
projektams. Tačiau apytikriai 70 proc. Europos žmonių gyvena miesto teritorijose ir jų dalis 
vis didėja. Pagal veiksmų programas miesto transporto projektams skirta iš viso 
8,1 mlrd. EUR. Kiekviena VP įprastai remiama vieno fondo, t. y. vieno iš struktūrinių fondų 
arba Sanglaudos fondo, lėšomis. VP vadovauja nacionalinės ministerijos, regionų valdžios 
institucijos ir vietos tarybos, kurias atitinkama valstybė narė paskiria konkrečios VP 
valdymo institucija. 
 
Be tipinių veiksmų programų, susijusių su sanglaudos politika, taip pat naudojamos 
specialiosios paramos priemonės, kurias iš dalies finansuoja Europos investicijų bankas 
(EIB). Iš jų derėtų paminėti penkias priemones, susijusias su judumo mieste projektų 
finansavimu: JASPERS (bendra parama Europos regionų projektams), pagal kurią 12 naujų 
valstybių narių teikiama techninė pagalba, skirta aukštos kokybės stambiems 
infrastruktūros projektams; JESSICA (bendra Europos parama tvarioms investicijoms 
miestuose), pagal kurią teikiama parama miestų plėtrai ir atnaujinimui; ETB (Europos 
teritorinis bendradarbiavimas) dažnai siejamas su INTERREG IVC programa, pagal kurią 
keičiantis geriausia patirtimi remiami regioniniai ir miestų tinklai; URBACT II mainų ir 
mokymo programa, pagal kurią remiama integruota tvari miesto plėtra, ir ESPON (Europos 
teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklas) programa, kuria remiamas politikos 
plėtojimas teritorinės sanglaudos srityje. 
 
Baltojoje knygoje dėl transporto (Europos Komisija, 2011d) siūloma išnagrinėti galimybę 
sukurti Europos paramos sistemą, skirtą laipsniškam judumo mieste planų įgyvendinimui 
Europos miestuose. Taigi dėmesys sanglaudos politikos ir tvaraus miesto transporto 
projektų sąveikai akivaizdus. Be to, baltojoje knygoje minima tvaraus judumo mieste (TJM) 
arba tvaraus miesto transporto (TMT) planų – išsamaus planavimo priemonių, skirtų visoms 
miestuose ir jų apylinkėse naudojamoms transporto rūšims – sąvoka. Apie TJM planų 
sąvoką jau kalbama ankstesniuose dviejuose ES dokumentuose – žaliojoje knygoje „Nauja 
mobilumo mieste kultūra“ (Europos Komisija, 2007a) ir Judumo mieste veiksmų plane 
(Europos Komisija, 2009 m.). 
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Tikslas ir veikla 
Šio tyrimo tikslas – aiškiai apibrėžti miesto teritorijų, judumo mieste ir TJM (arba TMT) 
planų Europoje sąvokas ir būseną. Tyrime taip pat nagrinėjamas ryšys tarp sanglaudos 
politikos ir TJM planų. 
 
Tyrimo metodologinis pagrindas yra dvejopas: pirmiausia jame apžvelgiama pagrindinė 
literatūra, vėliau nagrinėjami parinktų konkrečių aštuonių atvejų tyrimai, atskleidžiantys 
galimą ryšį tarp VP ir TJM planų. Tiesą sakant, tik du trečdaliai VP nustatytų projektų yra 
oficialiai įtraukti į tvaraus judumo mieste planą arba lygiavertį transporto plėtros planą. Šių 
aštuonių konkrečių atvejų tyrimai susiję su keturiais konvergencijos regionais: 

 Klužo-Napokos (Rumunija), 

 Halės (Vokietija), 

 Krokuvos (Lenkija) ir  

 Talino (Estija);  
 
trimis regionais, atitinkančiais reikalavimus pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo 
(RKU) tikslą: 

 Barselonos (Ispanija), 

 Liverpulio (Jungtinė Karalystė) ir 

 Reno (Prancūzija);  
 
ir vienu tarpvalstybiniu regionu, atitinkančiu reikalavimus pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo (ETB) tikslą:  

 Strasbūro/Kėlio (Prancūzija/Vokietija).  
 
Išvados ir rekomendacijos 
Literatūroje, susijusioje su TJM planais, apibrėžiama keletas tokius planus apibūdinančių 
kriterijų. Tyrimas rodo, kad tik keli išnagrinėti planai atitinka visus kriterijus. Apskritai iš 
tyrimo matyti, kad tirtais konkrečiais atvejais ryšys tarp ES sanglaudos politikos priemonių 
ir judumo mieste planavimo vietos arba regionų lygmeniu smarkiai skiriasi. Tais atvejais, 
kai nėra parengta jokio tikro TJM plano, VP lėšomis dažnai finansuojama transporto 
infrastruktūra, o ne eismo valdymo priemonės (Halė, Talinas). Tačiau tvaraus judumo 
mieste projektai yra svarbūs Liverpuliui ir Krokuvai skirtose VP, net jei oficialiai jie nėra 
įtraukti į judumo mieste planą. 
 
Be to, Liverpulio atveju matyti principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinant VP pranašumas: 
vietos suinteresuotosios šalys pateikia konkrečius projektus, kurie vėliau yra įvertinami 
pagal VP prioritetus. Tačiau dėl sudėtingos paramos teikimo sistemos, kuria užtikrinamas 
lankstumas tenkinant regionų poreikius, galimiems paramos gavėjams dažnai sunku 
suprasti šias sąlygas ir sąveiką tarp skirtingų finansinės paramos formų.  
 
Vietos lygmens transporto planavimo institucijos dažnai nežino apie esamas finansavimo 
pagal VP galimybes ir todėl į jas neatsižvelgia rengdamos (tvaraus) miesto transporto 
planą. Matyt, taip yra dėl geografinės aprėpties skirtumų: VP didžiausias dėmesys 
skiriamas regioninei arba nacionalinei plėtrai, o vietos planai yra susiję su miesto 
sąlygomis. 
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Todėl rekomenduojama imtis veiksmų, kad miesto infrastruktūros planuotojai būtų geriau 
informuoti apie veiksmų programas, į kurias jų savivaldybės įtrauktos, ir kad institucijos 
būtų pasirengusios susieti atitinkamas VP, t. y. tas VP, kuriomis siekiama miesto plėtros 
tikslų, su galimais naujais TJM planais. Tai yra: 

 išsamios, bet tikslinės informacijos teikimas galimiems paramos gavėjams; 

 mainų tarp valdymo institucijų ir transporto institucijų bei esamų ir (arba) 
galimų paramos gavėjų organizavimas, pvz., rengiant reguliarias apskritojo stalo 
diskusijas; 

 sąlygos, pagal kurią skiriant VP lėšas miesto transporto priemonėms finansuoti 
reikalaujama, kad būtų parengtas TJM planas, nustatymas; 

 gairių dėl TJM planų sudėtinių dalių ir įgyvendinimo parengimas atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą ir savivaldybių planavimo institucijas; 

 būsimos gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos, o to laukiama daugelyje, 
bet ne visuose regionuose, įvertinimas nustatant (naujų) VP pagrindinius tikslus ir 
prioritetines kryptis, nes dėl tokių pokyčių pakistų regiono judumo poreikiai. 

 
Be to, rengiant ir VP, ir TJM planus, itin svarbus geras valdymas. Tai reiškia, inter alia, kad 
galimi paramos gavėjai neturi manyti, jog administraciniai, atskaitomybės ir audito 
reikalavimai, taikomi skiriant lėšas, yra administracinės kliūtys. Todėl siekiant pagerinti 
valdymą bei esamų VP ir TJM planų vadovų bendradarbiavimą, rekomenduojama: 
 

 reikalauti, kad valdymo institucijos ir TJM planų vadovai derintų savo veiklą, net 
jeigu tarp VP transporto projektų ir judumo mieste nėra akivaizdaus ryšio; 

 sukurti institucinę aplinką, skatinančią valdymo institucijas ir TJM planų vadovus 
bendrauti; viena iš galimybių – įsteigti nacionalinį informacijos apie TJM planus 
centrą, kuris turės būti informuotas apie veiksmų programas atitinkamoje valstybėje 
ir perduoti tokią informaciją TJM planų rengėjams; 

 įtraukti į TJM planą visus VP projektus, kurie gali turėti įtakos miesto transportui, 
siekiant užtikrinti, kad planas būtų išsamesnis ir veiksmingesnis; 

 įvertinti galimybę arba supaprastinti administracines taisykles, taikomas teikiant 
paraiškas VP lėšoms gauti, arba šviesti transporto institucijas ir galimus paramos 
gavėjus, kad būtų įveiktos tikrai esančios arba numanomos biurokratijos kliūtys. 

 
Kalbant apie ryšio tarp sanglaudos politikos, įgyvendinamos pagal veiksmų programas, ir 
tvaraus judumo mieste stiprinimą, šio tyrimo pagrindu galima padaryti tris svarbias 
išvadas. Pirma, strateginės ir bendros svarbos klausimai turėtų būti nustatomi veiksmų 
programoje, nes jos geografinė aprėptis yra platesnė (t. y. ji apima valstybę arba regioną) 
ir joje galima atsižvelgti į platesnius regioninius aspektus, susijusius su miesto teritorijos, 
kuriai TJM planas turėtų būti parengtas, aplinka.  
 
Antra, konkretūs judumo mieste projektai turi būti plėtojami vietos lygmeniu pagal principą 
„iš apačios į viršų“, remiantis griežtai dalyvavimu ir įtrauktimi grindžiamu požiūriu. 
Klausimas dėl tokių projektų suderinimo su strateginiais tikslais ir nustatytais bendros 
svarbos klausimais turi būti aptartas dalyvaujant abiejų lygmenų veikėjams, t. y. veiksmų 
programos vadovaujančiai institucijai ir už TJM planą atsakingai planavimo institucijai.  
 
 
 

 5 



B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 6 

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, galime daryti trečią išvadą: svarbu užtikrinti ir 
skatinti VP vadovaujančios institucijos ir už TJM planą atsakingos planavimo institucijos 
bendravimą. Konkrečių atvejų tyrimai akivaizdžiai parodė, kad yra daug sėkmingo 
bendravimo galimybių. Vienas strateginis metodas, kurį visada įmanoma taikyti – įsteigti 
instituciją, pvz., koordinavimo tarybą, kurios nariais būtų ir vadovaujančios institucijos, ir 
planavimo institucijos atstovai, taip pat VP ir TJM plano naudos gavėjų atstovai. Kitais 
atvejais institucinės struktūros, veikusios iki to laiko, kai buvo parengta VP ir (arba) TJM 
planas, buvo pajėgios skatinti bendravimą. Pvz., kai mainai tarp savivaldybių ir regionų 
vyko jau ilgą laiką, buvo nesudėtinga įsteigti ad hoc darbo grupes, atsakingas už 
klausimus, kurių gali kilti ir kurie turi būti sprendžiami bendradarbiaujant VP ir TJM plano 
vadovams. Galiausia bendradarbiavimą taip pat galėtų organizuoti asmenys, dalyvaujantys 
rengiant ir VP, ir TJM planą. 


