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KOPSAVILKUMS 
Vispārīga informācija 

Eiropas kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu konkurētspējas uzlabošanā Savienībā 
kopumā un jo īpaši vājākajos no tās 271 reģiona. Izmantojot struktūrfondus (Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF)) un Kohēzijas fondu, 
Savienība veic ieguldījumus daudzos projektos dažādās ekonomikas nozarēs, risinot 
kultūras un sociālās problēmas visos Eiropas reģionos. Finansēšanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam kopējais budžets EUR 347 miljardu apmērā ir vienīgais lielākais ES līmeņa 
finansiālā atbalsta avots ieguldījumu veikšanai izaugsmes un darbavietu nodrošināšanā. 
Instrumentus, kurus izmanto līdzekļu novirzīšanai pieteikumu iesniedzējiem, t. s. darbības 
programmas, sagatavo dalībvalstis un pieņem Eiropas Komisija. 
 
Aptuveni ceturtdaļa no šiem EUR 347 miljardiem (kopējā kohēzijas politikas finansējuma) ir 
piešķirta transportam. Tikai 2,3 % no minētās summas ir piešķirti specializētiem pilsētu 
transporta projektiem. Tomēr 70 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un šis īpatsvars 
turpina pieaugt. Darbības programmu ietvaros pilsētu transporta projektiem ir kopumā 
piešķirti EUR 8,1 miljardi. Katrai darbības programmai piešķir atbalstu no viena fonda, t. i., 
no kāda no struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda. Darbības programmas pārvalda valstu 
ministrijas, reģionālās varas iestādes un vietējās pašvaldības, kurām attiecīgā dalībvalsts ir 
piešķīrusi pilnvaras rīkoties kā vadošajām iestādēm konkrētajā darbības programmā. 
 
Papildus ar kohēzijas politiku saistītajām standarta darbības programmām ir paredzēti īpaši 
atbalsta instrumenti, kurus daļēji finansē Eiropas Investīciju banka (EIB). Pilsētu 
mobilitātes projektu finansēšanas kontekstā būtu jāmin pieci no šiem instrumentiem: 
JASPERS (Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos) 12 jaunajām 
dalībvalstīm nodrošina tehnisko atbalstu kvalitatīvu un vērienīgu infrastruktūras projektu 
īstenošanā; JESSICA (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu 
teritorijā) mērķis ir atbalstīt pilsētvides attīstību un atjaunošanu; ETS (Eiropas teritoriālā 
sadarbība) bieži tiek saistīta ar INTERREG IVC programmu, kas sniedz atbalstu 
reģionālajiem un pilsētu tīkliem, nodrošinot paraugprakses apmaiņu; URBACT II ir 
apmaiņas un mācību programma, kas veicina integrētu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību; 
ESPON (Eiropas Teritorijas plānošanas un kohēzijas novērošanas tīkls) nodrošina atbalstu 
politikas izstrādei teritoriālās kohēzijas jomā. 
 
Baltajā grāmatā par transportu (Eiropas Komisija, 2011d) ieteikts izskatīt iespēju Eiropas 
pilsētās pakāpeniski īstenot pilsētu mobilitātes plānus, izmantojot Eiropas atbalsta sistēmu. 
Tādējādi ir skaidri aplūkota kohēzijas politikas un ilgtspējīga pilsētas transporta projektu 
mijiedarbība. Turklāt Baltajā grāmatā ir minēta ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (IPMP) 
vai ilgtspējīga pilsētu transporta plānu (IPTP) koncepcija. Šie plāni ir visaptveroši 
plānošanas instrumenti, kas ir paredzēti ar visiem transporta veidiem saistītu jautājumu 
risināšanai pilsētās un to apkārtnē. IPMP koncepcija tika uzsvērta jau divos iepriekšējos ES 
dokumentos, proti, Zaļajā grāmatā „Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru” (Eiropas 
Komisija, 2007a) un „Rīcības plānā mobilitātei pilsētās” (Eiropas Komisija, 2009). 
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Mērķi un pasākumi 

Šā pētījuma mērķis ir nodrošināt skaidru izpratni par pilsētu, pilsētu mobilitātes un IPMP 
(vai IPTP) koncepciju un statusu Eiropā. Pētījumā arī analizēta saikne starp kohēzijas 
politiku un IPMP. 
 
Pētījuma metodisko pamatu veido divi elementi: pirmkārt, tajā ir sniegts svarīgākās 
literatūras pārskats un, otrkārt, aplūkotas astoņas īpaši izstrādātas situāciju analīzes, kas 
atspoguļo iespējamo saikni starp darbības programmām un IPMP. Tikai divas trešdaļas 
darbības programmās norādīto projektu oficiāli ietilpst ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānā 
vai atbilstīgā transporta attīstības plānā. Astoņas situāciju analīzes attiecas uz četriem 
konverģences reģioniem: 

 Kluža-Napoka (Rumānija), 

 Halle (Vācija), 

 Krakova (Polija), 

 Tallina (Igaunija);  
 
trim reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības reģioniem: 

 Barselona (Spānija), 

 Liverpūle (Apvienotā Karaliste), 

 Renna (Francija);  
 
un vienu pārrobežu reģionu atbilstīgi ETS mērķim:  

 Strasbūra/Kēla (Francija/Vācija).  

Konstatējumi un ieteikumi 

IPMP veltītajā literatūrā ir noteikti vairāki kritēriji, kuri raksturo šādus plānus. Pētījumā 
konstatēts, ka tikai daži no izskatītajiem plāniem atbilst visiem kritērijiem. Kopumā 
konstatēts, ka saikne starp ES kohēzijas politikas instrumentiem un vietējo un reģionālo 
pilsētu mobilitātes plānošanu veiktajās situāciju analīzēs ievērojami atšķiras. Gadījumos, 
kad IPMP faktiski nav pieņemts, darbības programmas ietvaros nereti tiek finansēta 
transporta infrastruktūra, nevis satiksmes pārvaldības pasākumi (Halle, Tallina). No otras 
puses, Liverpūlei un Krakovai izstrādātajās darbības programmās ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes projektiem ir būtiska nozīme, lai gan šie projekti oficiāli neietilpst pilsētu 
mobilitātes plānā. 
 
Turklāt Liverpūles gadījums apliecina augšupējas pieejas priekšrocības darbības 
programmas īstenošanā — vietējās ieinteresētas puses iesniedz konkrētus projektus, kuri 
tiek izvērtēti, ņemot vērā darbības programmas prioritātes. Tomēr sarežģītās atbalsta 
sistēmas dēļ, kura nodrošina elastību, reaģējot uz vajadzībām reģionā, iespējamajiem 
atbalsta saņēmējiem bieži vien ir grūti uztvert un izprast šīs prasības un dažādu finansiālā 
atbalsta formu mijiedarbību.  
 
Vietējās transporta plānošanas iestādes bieži vien nav informētas par darbības programmas 
ietvaros nodrošinātajām finansējuma iespējām un attiecīgi neņem tās vērā, izstrādājot 
(ilgtspējīga) pilsētu transporta plānu. Šķiet, ka tas ir skaidrojams ar ģeogrāfiskā aptvēruma 
atšķirībām, proti, darbības programmas ir vērstas uz reģionālo vai valsts attīstību, savukārt 
vietējie plāni attiecas uz situāciju pilsētās. 
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Ņemot vērā minēto, ieteicams veikt pasākumus, lai uzlabotu darbības programmu pilsētu 
infrastruktūru plānotāju informētību, aptverot to pašvaldības, un izveidot iestādes ar mērķi 
nodrošināt saikni starp atbilstīgajām darbības programmām, t. i., programmām, kuru mērķi 
attiecas uz pilsētu attīstību, un iespējamiem jauniem IPMP. Šie pasākumi nodrošinātu: 

 visaptverošas, bet vajadzībām atbilstošas informācijas sniegšanu 
iespējamajiem atbalsta saņēmējiem; 

 informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp vadošo iestādi un transporta 
nozares iestādēm un pašreizējiem/iespējamiem atbalsta saņēmējiem, piemēram, 
regulāri organizējot apaļā galda apspriedes; 

 tādas prasības noteikšanu, kas paredzētu IPMP pieņemšanu kā priekšnoteikumu 
darbības programmas finansējuma piešķiršanai pasākumiem pilsētu 
transporta jomā; 

 pamatnostādņu pieņemšanu par IPMP elementiem un īstenošanu, ņemot vērā 
subsidiaritātes principu un pašvaldību plānošanas iestādi; 

 prasību, kas paredz, ka, lemjot par (jauno) darbības programmu mērķiem un 
prioritārajiem virzieniem, ņem vērā iedzīvotāju skaita iespējamās 
samazināšanās tendenci nākotnē, kas tiek prognozēta attiecībā uz daudziem, 
(bet ne visiem) reģioniem, jo šāda situācijas attīstība mainītu ar mobilitāti saistītās 
vajadzības reģionā. 

 
Turklāt gan darbības programmu, gan IPMP pieņemšanā būtiska nozīme ir labai pārvaldībai. 
Tas cita starpā nozīmē, ka iespējamajiem atbalsta saņēmējiem nevajadzētu uzskatīt, ka 
administratīvās, ziņošanas un revīzijas prasības, kas ir jāizpilda, lai saņemtu finansējumu, 
ir birokrātisks šķērslis. Tāpēc, lai uzlabotu pārvaldību un sadarbību starp spēkā esošo 
darbības programmu un IPMP vadītājiem, ir ieteicams: 
 

 noteikt prasību veikt saskaņošanu starp vadošo iestādi un IPMP vadītājiem pat 
gadījumos, kad starp darbības programmas transporta projektiem un pilsētu 
mobilitāti nepastāv acīmredzama saikne; 

 izveidot institucionālu struktūru, lai veicinātu saziņu starp vadošajām iestādēm un 
IPMP vadītājiem. Viena no iespējām būtu izveidot IPMP valsts kontaktpunktu, kurš 
būtu jāinformē par attiecīgās valsts darbības programmām, un pārsūtīt šo 
informāciju IPMP izstrādātājiem; 

 visus darbības programmas projektus, kas varētu ietekmēt pilsētu transportu, 
iekļaut IPMP, lai padziļinātu tā visaptverošo raksturu un uzlabotu efektivitāti; 

 veikt novērtējumu par to, vai ir iespējams vienkāršot administratīvos noteikumus 
par darbības programmas līdzekļu izmantošanu vai izglītot transporta nozares 
iestādes un iespējamos atbalsta saņēmējus, lai pārvarētu faktisku vai šķietamu 
birokrātijas šķērsli. 

 
Šā pētījuma rezultātā ir gūstami trīs svarīgi secinājumi saistībā ar saiknes nostiprināšanu 
starp darbības programmu ietvaros īstenoto kohēzijas politiku un ilgtspējīgu pilsētu 
mobilitāti. Pirmkārt, stratēģiski un augsta līmeņa jautājumi būtu jānosaka darbības 
programmā, jo tās ģeogrāfiskais aptvērums ir plašāks (t. i., tā aptver valsti vai reģionu) un 
tajā ir iespējams ņemt vērā plašākus reģionālos aspektus, tostarp saistībā ar tās pilsētas 
apkārtni, par kuru būtu jāizstrādā IPMP.  
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Otrkārt, faktiskie pilsētu mobilitātes projekti ir jāizstrādā vietējā līmenī un augšupējā veidā, 
pamatojoties uz stingras līdzdalības un iekļaujošu pieeju. Dalībniekiem abos līmeņos, t. i., 
darbības programmas vadošās iestādes un par IPMP atbildīgās plānošanas iestādes līmenī, 
ir jāapspriež jautājums par to, kā šādi projekti atbilst noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem 
un augsta līmeņa jautājumiem.  
 
No tā izriet trešais gūstamais secinājums. Proti, ir svarīgi izveidot un veicināt saziņu starp 
darbības programmas un IPMP vadošajām un plānošanas iestādēm. Situāciju analīzes vērsa 
uzmanību uz vairākām veiksmīgām saziņas iespējām. Viena stratēģiska pieeja, kuru 
vienmēr ir iespējams īstenot, ir tādas institūcijas (piemēram, koordinācijas padomes) 
izveide, kuras locekļu vidū ir gan darbības programmas, gan IPMP vadošo un plānošanas 
iestāžu pārstāvji un atbalsta saņēmēji. Citos gadījumos saziņu spēja veicināt institucionālās 
struktūras, kuras pastāvēja jau pirms darbības programmas un/vai IPMP pieņemšanas. 
Piemēram, gadījumos, kad informācijas apmaiņa starp pašvaldībām un reģioniem bija 
notikusi jau ilgu laiku, bez grūtībām bija iespējams izveidot ad hoc darba grupas, lai 
risinātu jaunus jautājumus, kuros bija vajadzīga darbības programmas un IPMP vadītāju 
sadarbība. Visbeidzot, sadarbību varētu organizēt arī personas, kuras piedalās gan darbības 
programmas, gan IPMP īstenošanā. 


