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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas pilsētu darba kārtību un tās nākotni kohēzijas politikā
(2010/2158(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā XVIII sadaļu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu2,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu (EK) Nr. 702/2006 par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Teritoriālās 
programmas un Leipcigas hartas īstenošanu — Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās 
kohēzijas rīcības programmas izstrādi4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra rezolūciju par pārvaldību un 
partnerību reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju par kohēzijas politikas 
pilsētu dimensiju jaunajā plānošanas periodā6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju attiecībā uz Zaļo grāmatu 
par teritoriālo kohēziju un pašreizējo stāvokli debatēs par kohēzijas politikas gaidāmo 
reformu7, – ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju 
par kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES kohēzijas un 
reģionālo politiku pēc 2013. gada9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta publicēto ad hoc piezīmi „Teritoriālās darba kārtības un 
Leipcigas hartas pārskats — ceļā uz Eiropas rīcības programmu telpiskajai attīstībai un 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006., 1.–11. lpp.
3 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
4 OV C 184 E, 6.8.2009., 95. lpp.
5 OV C 15 E, 21.1.2010., 10. lpp.
6 OV C 117 E, 6.5.2010., 73. lpp.
7 OV C 117 E, 6.5.2010., 65. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0191.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0356.
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teritoriālajai kohēzijai”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”(COM(2010) 2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra piekto ziņojumu par ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Secinājumi piektajā ziņojumā 
par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne”
(COM(2010) 0642),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada aprīļa sintēzes ziņojumu „Expost vērtējums par ERAF 
līdzfinansētajām 2000.–2006. gada plānošanas perioda kohēzijas politikas programmām 
(1. un 2. mērķis)”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada jūnija ziņojumu „Expost vērtējums par 2000.–
2006. gada plānošanas perioda kohēzijas politikas programmām — Kopienas iniciatīva 
URBAN”,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 26. maija atzinumu 
„Nepieciešamība piemērot integrētu pieeju pilsētvides atjaunošanai”1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2010. gada 9.–10. jūnija atzinumu „Pilsētvides 
reģenerācijas nozīme turpmākajā pilsētu attīstībā Eiropā”2,

– ņemot vērā ES teritoriālo darba kārtību: ceļā uz konkurētspējīgāku un ilgtspējīgu dažādu 
reģionu Eiropu („Teritoriālā darba kārtība”) un Leipcigas hartu par ilgtspējīgām Eiropas 
pilsētām („Leipcigas harta”), kas tika pieņemtas neformālajā Ministru padomē par telpisko 
plānošanu un pilsētu attīstību, kas notika Leipcigā 2007. gada 24. un 25  maijā,

– ņemot vērā „Toledo deklarāciju”, kas pieņemta neformālajā Ministru padomē par pilsētu 
attīstību, kura notika Toledo 2010. gada 22. jūnijā,

– ņemot vērā Pilsētu attīstības ģenerāldirektoru nostāju par Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu 
komitejai un Eiropas Investīciju bankai: Secinājumi piektajā ziņojumā par ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne (COM(2010) 642/3),

– ņemot vērā 2010. gada 22.–24. februārī Barselonā notikušā Eiropas pašvaldību vadītāju 
samita „Pašvaldības — galvenais dalībnieks jaunajā Eiropā” secinājumus,

– ņemot vērā Pilsētas mēru paktu, ko ierosinājusi un atbalstījusi Eiropas Komisija,

– ņemot vērā pēc Komisijas pieprasījuma sagatavoto neatkarīgo ziņojumu „Reformētas 
kohēzijas politikas programma” (Fabrizio Barca ziņojums, 2009. gads),

                                               
1 OV C 21, 21.1.2011., 1. lpp.
2 OV C 267, 1.10.2010., 25. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā ES ir raksturīga policentriska attīstība un dažāda izmēra pilsētu teritoriju 
daudzveidība, kā arī pilsētas ar neviendabīgām kompetencēm un resursiem, pauž viedokli, 
ka būtu nepareizi un pat problemātiski pieņemt kopīgu „pilsētu teritoriju” definīciju;

B. tā kā ES ar savu politiku starpniecību sniedz ieguldījumu pilsētu teritoriju ilgtspējīgā 
attīstībā, bet saskaņā ar subsidiaritātes principu pilsētpolitika ietilpst dalībvalstu 
kompetencē;

C. tā kā pilsētas aktīvi sniedz ieguldījumu ES politiku izstrādāšanā un ieņem nozīmīgu lomu 
veiksmīgā stratēģijas „ES 2020” īstenošanā; tā kā nespēja ņemt vērā ES politiku, īpaši 
kohēzijas politikas, pilsētu dimensiju varētu apdraudēt stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanu;

D. tā kā iekļaušana nepārprotami ir paplašinājusi pilsētām pieejamo finansējumu, kaut arī 
integrētajai pieejai pilsētu attīstībā pastāv risks izzust saistībā ar nozaru aspekta 
nostiprināšanu atsevišķās darbības programmās;

1. atzīmē, ka Eiropas pilsētu darba kārtība ietver, no vienas puses, ES politiku, īpaši 
kohēzijas politikas, pilsētu dimensiju un, no otras puses, starpvaldību aspektu Eiropas 
līmeņa centienos koordinēt dalībvalstu pilsētpolitikas, kas tiek īstenots neformālās 
ministru sanāksmēs, koordinējot secīgas Padomes prezidentūras un saņemot aktīvu 
ieguldījumu no Komisijas puses; šajā kontekstā uzskata, ka vietējām pašvaldībām jābūt 
labāk informētām un ciešāk iesaistītām starpvaldību aspekta darbībās;

2. uzsver, ka papildus nozīmīgajam kohēzijas politikas sniegtajam ieguldījumam pilsētu 
teritoriju attīstībā, pastāv virkne citu ES politiku un programmu, kam ir būtiska ietekme uz 
pilsētu attīstību; akcentē nepieciešamību labāk izprast politiku teritoriālo ietekmi un aicina 
nostiprināt Pilsētu darba kārtību ES politikās; šajā ziņā atkārtoti aicina Komisiju turpināt 
veikt nozaru politiku teritoriālās ietekmes novērtējumu un paplašināt pastāvošos ietekmes 
novērtējuma mehānismus;

3. izceļ, ka lielākoties pilsētu teritorijas ir tās, kuras praksē īsteno Eiropas politikas; uzsver, 
ka pilsētu teritorijas veido aptuveni 80 % no ES IKP un sniedz nozīmīgu ieguldījumu 
Eiropas ekonomiskajā izaugsmē; no otras puses, tās arī uzņemas ekonomikas 
produktivitātes radītās izmaksas (pilsētu pārmērīga izplešanās, satiksmes plūsmas 
pārslogotība, piesārņojums, atstumtība u. c.), kas apdraud to „izaugsmes dzinējspēka” 
lomu; tāpēc uzskata, ka pastāv skaidrs pamatojums kopīgām saistībām attiecībā pret ES 
pilsētu teritorijām;

4. iesaka, lai kohēzijas politikas pilsētu dimensijā uzmanība tiktu pievērsta dubultam 
mērķim: pirmkārt, palīdzēt pilsētu teritorijām attīstīt pamata fizisko infrastruktūru kā 
priekšnosacījumu izaugsmei, lai pilnībā izmantotu to potenciālo ieguldījumu Eiropas 
ekonomiskajā izaugsmē un ekonomiskās bāzes diversifikācijā, otrkārt, palīdzēt pilsētu 
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teritorijām modernizēt to ekonomiskās, sociālās un vides īpatnības, veicot stratēģiskus 
ieguldījumus infrastruktūrā un pakalpojumos, kas pamatoti uz tehnoloģiju sasniegumiem;

5. norāda uz lielo potenciālu, kāds piemīt infrastruktūras ieguldījumu modernizēšanai ar 
inteliģento tehnoloģiju starpniecību, kas risinātu pastāvošās problēmas „gudrākas pilsētu 
attīstības” jēdziena ietvaros; uzskata, ka šādus ieguldījumus IKT infrastruktūrā var uzlūkot 
kā skaidru ekonomiskās izaugsmes un uz inovācijām balstītas ekonomiskās darbības 
virzītāju, kas apvieno tādus valsts un privāto ieguldījumu elementus, kuri tiecas radīt 
jaunu uzņēmējdarbību, darba vietas un izaugsmi un tādējādi būtu uzlūkojami kā Eiropas
prioritāte;

6. aicina Komisiju noteikt dalībvalstīm par pienākumu oficiāli iesaistīt galveno pilsētu 
teritoriju politiskos līderus un vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas visos 
kohēzijas politikas lēmumu pieņemšanas posmos (stratēģiskā plānošana, paredzēto 
„Valsts stratēģisko attīstības līgumu” definēšana un sarunas par tiem);

7. uzsver, ka pilsētu teritorijas nav salas savos reģionos un tāpēc to attīstībai jābūt cieši 
saistītai ar apkārtējām funkcionālajām vai lauku teritorijām; uzskata, ka vairāklīmeņu 
pārvaldība un partnerības princips ir visefektīvākie instrumenti, lai novērstu attīstības 
politiku sadalījumu pa nozarēm un sadrumstalotību;

8. uzsver to, ka vietējām ievēlētajām varas iestādēm ir tieša politiskā atbildība stratēģisko 
lēmumu pieņemšanas un valsts resursu ieguldīšanas nozīmē; tāpēc, lai sasniegtu kohēzijas 
politikas un stratēģijas „ES 2020” mērķus, jānotiek obligātai vietējo ievēlēto struktūru 
iesaistīšanai stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā un plaši jāizmanto atbildību 
pārdeleģēšanas iespēja kohēzijas politikas īstenošanā un novērtēšanā;

9. iesaka, lai nākamajā plānošanas periodā pilsētu dimensijas īstenošanā valsts līmenī tiktu 
izmantota viena no šādām iespējām: neatkarīgas darbības programmas, ko vadītu 
atsevišķas pilsētu teritorijas, vai kopīgas darbības programmas, kas aptvertu atsevišķas 
dalībvalsts pilsētu teritorijas, vai pilsētu pasākumu un resursu vispārējas dotācijas vai 
nodalīšana specifiskās reģionālās darbības programmās; 

10. atbalsta integrētas stratēģiskās plānošanas principus, jo tie var palīdzēt vietējām varas 
iestādēm mainīt domāšanas veidu no „individuāliem projektiem” uz stratēģiskāku 
starpnozaru domāšanas veidu, lai vienlaikus izmantotu savu iekšējo attīstības potenciālu; 
izsaka nožēlu par neskaidro kopīgo definīciju, kas dažos gadījumos tiek piemērota tikai 
formāli;

11. aicina Komisiju sagatavot pētījumu, kurā salīdzinātu atsevišķu dalībvalstu jaunāko praksi 
šajā jomā un kura noslēgumā izstrādātu specifiskas ES vadlīnijas integrētas pilsētu 
attīstības plānošanas praksei, precizējot saistību starp šiem plāniem un citiem plānošanas 
dokumentiem un veicinot efektīvu partnerību; aicina Komisiju integrētu pilsētu plānošanu 
padarīt juridiski saistošu gadījumā, ja projektu līdzfinansēšanā tiek izmantoti ES līdzekļi; 

12. aicina Komisiju radīt elastīgākus nosacījumus šķērsfinansējumam starp ERAF un ESF 
līdzekļiem tā, lai šie noteikumi neradītu šķēršļus, izstrādājot un īstenojot integrētus pilsētu 
attīstības plānus/stratēģijas;
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13. uzsver jaunu finanšu inženierijas instrumentu, kas ieviesti pašreizējā plānošanas perioda 
laikā, daudzsološo lomu; aicina Komisiju novērtēt pieredzi ar šiem instrumentiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot, lai uzlabotu to konkurenci finanšu tirgū salīdzinājumā ar 
kopējiem komercproduktiem;

14. uzskata, ka īpaši iniciatīva JESSICA var sasniegt vislielāko nozīmību, ja tiek īstenota 
pilsētu līmenī, un tāpēc ar iebildumiem uzlūko to, ka dažas dalībvalstis tiecas centralizēt 
šīs iniciatīvas īstenošanu;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Reģionu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma mērķi un saturs

Šā ziņojuma mērķis ir iepriekšējā ziņojuma par „Kohēzijas politikas pilsētu dimensiju jaunajā 
plānošanas periodā” pārskatīšana, atspoguļojot pēdējos jaunumus Eiropas pilsētu darba 
kārtībā. Kopš 2009. gada bijuši vairāki jauni papildinājumi šī jautājuma attīstībā, un tuvāko 
nedēļu laikā gaidāmi vēl citi. Ziņojumā aptverti vairāki kohēzijas politikas pilsētu dimensijas 
aspekti, ko Reģionālās attīstības komiteja uzskata par būtiskiem vai stimulējošiem nākotnes 
kohēzijas politikai, kurai jākļūst pilnībā novērtētai un efektīvai, kā arī vērstai uz ES pilsētām.

Temata definēšana

Eiropā ir apmēram 5000 pilsētu, kurās dzīvo no 5000 līdz 50 000 iedzīvotāju, un gandrīz 
1000 pilsētu, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Eiropai raksturīga teritoriālā 
daudzveidība un policentriska attīstība, relatīvi blīvajā pilsētu tīklā ir dažas ļoti lielas pilsētas. 
Eiropas Savienībā tikai 7 % cilvēku dzīvo pilsētās ar vairāk nekā 5 miljoniem iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar 25 % Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāju1. Saskaņā ar ziņojumu par 
Eiropas pilsētu stāvokli2 lielākais pilsētu iedzīvotāju pieaugums ir reģistrēts Spānijā, kur 
dažās pilsētu teritorijās novēroja ikgadēju 2 % vai lielāku pieaugumu. Pilsētas Īrijā, Somijā un 
Grieķijā arī ir pieredzējušas vienu no ievērojamākajiem iedzīvotāju pieauguma līmeņiem ES. 
Turpretī daudzās Viduseiropas un Austrumeiropas valstu pilsētu teritorijās tajā pašā laika 
posmā samazinājās kopējais iedzīvotāju skaits. Gandrīz visās pilsētās piepilsētas paliek 
lielākas, un, pat samazinoties, tām ir tendence to darīt mazākā mērā nekā pilsētas centrālajām 
daļām.

Ievērojamu valstu atšķirību dēļ nav noslēgta starptautiska vienošanās par kopīgu pilsētas 
definīciju, kuru varētu piemērot visām valstīm vai pat visām reģiona valstīm. Ir bijis daudz 
mēģinājumu ieviest kopīgu izpratni par jēdzienu „pilsēta”; ANO3, Pasaules Bankā4, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD)5 un atsevišķās valstīs ir savas 
definīcijas. Lielākā daļa vai pat visas no šīm definīcijām ir pamatotas uz iedzīvotāju 
daudzuma un blīvuma statistiku. Kaut arī nenoliedzami pastāv lielas atšķirības iedzīvotāju 
teritoriālajā sadalījumā vienā vai citā valstī, Eiropas iestādes līdz šim ir pamatojušās uz pieeju, 
ko pieņēma EUROSTAT6 ar savu Eiropas reģionu un pilsētu statistikas rokasgrāmatu, kurā 
noteikti četri teritoriālo vienību līmeņi, par kuriem apkopoti dati. Tie ietver pilsētas centru, 
plašākas pilsētu teritorijas, „kodolu”, ko attiecina uz deviņām galvaspilsētām, kurām pilsētu 
administratīvās teritorijas jēdziens neatbilda salīdzinošām teritoriālajām vienībām, un, 
visbeidzot, piepilsētu teritorijas. Kaut gan EUROSTAT definīcija ir pilnībā izmantojama 
statistikā, ņemot vērā pastāvošās atšķirības un dažādās pieejas, šķiet grūti izstrādāt kopīgu, 
                                               
1 Eiropas Kopienu Komisija, Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju — pārveidojot spēkā teritoriālās atšķirības
(Brisele, 2008. gads). 
2 Ziņojums par Eiropas pilsētu stāvokli — vērtības pievienošana Eiropas pilsētu revīzijai, 2007. gads; pieejams 
tiešsaistē: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf .
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf .
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf .
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492 .
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF .
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skaidru „pilsētas” definīciju saistībā ar kohēzijas politiku, un tādēļ definīcijas problēmu ir 
jāatstāj dalībvalstu ziņā saskaņā ar subsidiaritātes principu. 

Vēsturiskā attīstība

Vēsturiski pilsētas dimensijas loma bija līdzās galvenajām strukturālajām darbībām. Kopš 
1990. gada pilsētās ir veikti izmēģinājuma projekti. Kopš 1994. gada pastāvēja URBAN
Kopienas pilsētu iniciatīvu programma, ar kuru veicināja integrētu vietējās attīstības modeļu 
ieviešanu.

Iepriekšējā plānošanas periodā vairākām pilsētu iniciatīvām piešķīra īpašu finansējumu, taču 
šāda prakse vairs nepastāv attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu. Pieņemot jaunus 
noteikumus, ar kuriem regulē struktūrfondus, pilsētu attīstības politika ir integrēta (iekļauta) 
kohēzijas un reģionālās konkurences un nodarbinātības mērķu kontekstā, tādējādi uzsverot 
nozīmīgumu, ko Savienība piešķir šim kohēzijas politikas aspektam. Izstrādājot savus valsts 
stratēģiskos ietvardokumentus un darbības programmas, dalībvalstis tiek mudinātas noteikt 
pilsētu ilgtspējīgu attīstību par stratēģisku prioritāti, taču tas nav obligāts nosacījums. Tomēr, 
ņemot vērā pilsētu un aglomerāciju nozīmīgumu Eiropas ekonomikas kontekstā, šāda 
nosacījuma nepildīšana lielā mērā varētu izjaukt dalībvalstu iespējamos plānus būt par aktīvu 
dalībnieci Savienības mērķu sasniegšanā. 

Saskaņā ar pašreizējiem pārskatītajiem noteikumiem vadošās iestādes var veidot plašas 
publiskas vai privātas partnerības, lai pārvaldītu pilsētu attīstības fondus. Tādējādi 
struktūrfondi var finansēt finanšu inženierijas pasākumus, kā riska kapitāla fondus, garantiju 
fondus vai aizdevuma fondus. Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB) ir 
izstrādājušas trīs instrumentus: JEREMIE1, JASPERS2 un JESSICA3. JESSICA (Eiropas 
apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā) ir visnozīmīgākais attiecībā 
uz pilsētu attīstību. Tā mērķis ir panākt sviras efektu ar pieejamajiem finanšu resursiem. 
Atgūtie līdzekļi ir atkārtoti jāinvestē pilsētu attīstībā vai jāatdod vadošajai varas iestādei, lai 
tos varētu izmantot citos pilsētas projektos. Patiesībā JESSICA joprojām ir sākumstadijā.

Temata pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas statistikas datiem4 aptuveni 21,1 miljards euro ir piešķirts 
pilsētu attīstībai 2007.–2013. gadā, un šī summa veido 6,1 % no kopējā ES kohēzijas politikas 
budžeta. 3,4 miljardi euro no tās ir paredzēti industriālo teritoriju un piesārņotās augsnes 
rehabilitācijai, 9,8 miljardi euro — pilsētas un lauku atjaunināšanas projektiem, 
7 miljardi euro — tīram pilsētas transportam un 917 miljoni euro — mājokļiem. Pilsētās 
citiem ieguldījumiem, kas veikti infrastruktūras jomā pētniecības un jauninājumu, transporta, 
vides, izglītības, veselības un kultūras nozarē, arī ir nozīmīga ietekme.

                                               
1 Atvieglo pieeju finansējumam jaundibinātiem uzņēmumiem, mazajiem, vidējiem (MVU) un 
mikrouzņēmumiem.
2 Atbalsta lielo projektu sagatavošanu.
3 Atbalsta finansēšanas vadību pilsētu attīstības jomā.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf .
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Shēma: Līdzekļu piešķīrums pilsētu attīstībai 2007.–2013. gadā

Avots: Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, SFC, 2007. gads

Temata konteksts

Galvenajam uzlabotās Pilsētu darba kārtības mērķim jābūt sniegt ieguldījumu Eiropas pilsētu 
pakalpojumu un infrastruktūru attīstībā un kvalitatīvā atjaunināšanā. No vienas puses, 
nākotnes pasākumiem jābūt cieši saistītiem ar vispārējām ES prioritātēm, lai attaisnotu ES 
budžeta iemaksas. Stratēģija „ES 2020” galvenokārt saistīta ar nākotnes tendencēm. 
Pašreizējo atšķirību pārvarēšana starp Eiropas pilsētām ir tikpat svarīga, un tai jāparādās starp 
nākotnes kohēzijas politikas prioritātēm. Atceroties pieredzi ar Lisabonas stratēģiju, Pilsētu 
darba kārtības attīstība nedrīkst būt vienvirziena process, bet gan tai jābūt visaptverošai un 
augšupējai dimensijai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka pilsētas izsaka savu viedokli, ko rūpīgi 
uzklausītu ES līmenī.

Vietējās vajadzības un/pret Eiropas prioritātēm

Eiropas pilsētas ir ekonomiskās aktivitātes, inovācijas un nodarbinātības centri, tomēr tās 
saskaras ar daudzām problēmām. Piepilsētu attīstība, nabadzības un bezdarba koncentrēšanās 
pilsētu rajonos, pastāvīgi satiksmes sastrēgumi — tik sarežģītām problēmām ir vajadzīgi 
vienoti risinājumi, ko sniegtu transporta, mājokļu celtniecības, apmācības un nodarbinātības 
projekti, kas piemēroti vietējām vajadzībām. Eiropas reģionālā un kohēzijas politika risina šīs 
problēmas.



PR\861892LV.doc 11/12 PE462.535v01-00

LV

No vienas puses, ir skaidri saprotams, ka ES līdzfinansējumam ir jāatbilst ES kopējām 
prioritātēm, kas iekļautas stratēģijā „ES 2020”. Tās saturs koncentrējas uz jauno izaicinājumu 
un īslaicīgu ekonomiskās lejupslīdes ietekmju uzveikšanu. No otras puses, jūsu referents 
uzskata, ka kohēzijas politikai (ieskaitot tās Pilsētu darba kārtību) nav jāatsakās no tās 
sākotnējā mērķa, tas ir, pašreizējo atšķirību pārvarēšanas.

Īstenībā, kad vietējām varas iestādēm liek izvēlēties prioritātes, tās dod priekšroku 
ieguldījumiem atšķirību un trūkumu novēršanā un tikai pēc tam globālu tendenču risināšanā. 
Ir ļoti nozīmīgi atrast pareizo līdzsvaru starp šiem diviem virzieniem. Jūsu referents aizstāv 
viedokli, ka ES finansējums nedrīkst tikai aizstāt kādreizējo investīciju nepietiekamību. No 
otras puses, ES līmenis nedrīkst būt pārāk preskriptīvs, citādāk ES piedāvājums neatbildīs 
vietējām vajadzībām. Pamatojums tam varētu būt ieguldījumi gudrā pilsētu attīstībā ar mērķi 
uzlabot pilsētu infrastruktūru un pakalpojumus augstākā kvalitātes līmenī.

Atbildību pārdeleģēšana (lēmumu pieņemšana, projektu izvēle, finanses)

Subsidiaritātes princips ir galvenais elements attiecībā uz Eiropas iesaistīšanos reģionālajā un 
pilsētu attīstībā. Jūsu referents uzskata, ka kopējām prioritātēm un pasākumiem jāpapildina 
vietējās iniciatīvas, nevis tās jāaizstāj. Šajā saistībā jautājums par to, „kādi pasākumi un kādā 
līmenī jāveic”, ir galvenais. Viņš piekrīt, ka katrā līmenī jāgūst labums no stiprajiem 
posmiem:

 ES līmenī — finanšu resursu nodrošināšana, dati (rādītāji, globālās tendences), 
metodoloģija, kas balstīta uz labāko prakšu apmaiņu, daudzlīmeņu pārvaldības 
ieteikumi, minimālo standartu noteikšana programmu atbilstībai ES prioritātēm;

 valsts līmenī — oficiāla pilsētu līdzatbildība programmu veidošanā, apspriešanā un 
īstenošanā, instrumentu un resursu izveide īpašām valsts pilsētu attīstības prioritātēm 
papildus ES prioritātēm;

 reģionālā līmenī — pilsētu līdzatbildības noteikšana reģionālajās darbības 
programmās (skatīt iepriekš), reģionālo un vietējo stratēģisko attīstības plānu 
koordinēšana, struktūru veidošana minētajai koordinēšanai, instrumentu un resursu 
izveide īpašām reģionu pilsētu attīstības prioritātēm papildus ES prioritātēm;

 vietējā līmenī — analīze, stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana, projektu 
izvēle (nav obligāti jābūt fondu administrēšanai), integrēta finanšu plānošana (ES, 
valsts, reģionālie, vietējie un privātie resursi).

Vairāklīmeņu pārvaldība un partnerības princips

Pilsētu darba kārtības nākotnes attīstībai ļoti svarīgi ir pārdomāt „pilsētu iekļaušanas” 
pieredzi. Jāizstrādā pienācīgs iekļaušanas procesa novērtējums, iekļaujot stipro un vājo 
punktu sarakstu, pirms tiek sperti tālāki soļi. Tam jāseko ieteikumu vai standartu saraksta 
izveidei oficiālākai vietējo dalībnieku iesaistīšanai nākotnes politikas izstrādē un īstenošanā.

Integrēta stratēģiskā plānošana

Integrēta stratēģiskā plānošana ir vispārēji pieņemta kā svarīgs instruments, kas nodrošina 
efektīvu un holistisku pieeju vietējai attīstībai. No otras puses, definēšana un sapratne atšķiras 
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katrā dalībvalstī. Kopīgu norāžu ieviešana varētu palīdzēt. Tāpēc jūsu referents ierosina EP 
aicināt Komisiju izveidot šādas vadlīnijas un palielināt tehnisko atbalstu. Tajā pašā laikā 
dalībvalstis tiks iedrošinātas izmantot pieejamo atbalstu pilsētplānošanai.

Visaptveroša finanšu plānošana, ieskaitot nākotnes finanšu inženieriju

Pieredze rāda, ka daudzos gadījumos projektu idejas tiek veidotas atkarībā no finansējuma 
pieejamības, nevis balstoties uz reālajām vajadzībām un stratēģiskajām prioritātēm. Tas ir 
viens no galvenajiem izaicinājumiem attīstības politikai un arī kohēzijas politikai. „Projekti 
naudai” pieeja būtu jāaizstāj ar „nauda projektiem” pieeju: projektus nevajadzētu izstrādāt, lai 
izmantotu pieejamos fondus, bet gan, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus. 

Jūsu referents uzskata, ka pilsētām jāpiedāvā pietiekams elastīgums, lai tās varētu izmantot 
fondus patiesajām prioritātēm. Attīstības projektus nevajadzētu izstrādāt, lai izmantotu 
pieejamos fondus, bet gan, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus. Reģionālās, valsts un ES 
finansējuma iespējas jākoordinē, lai aptvertu visa veida īpašās vajadzības.


