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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā mobilitāte un transporta pieejamība ir būtiski pilsētvides attīstības faktori, jo īpaši 
daudzējādā ziņā mazattīstītās teritorijās, un transportam var būt liela nozīme reģionālās 
attīstības, kā arī pilsētas teritorijas un tās ekonomikas, vides un iedzīvotāju labklājības 
nodrošināšanā;

B. tā kā lielākā daļa transporta mezglu (jo īpaši Eiropas transporta tīkli (TEN-T)) un 
vairākveidu pārvadājumu centri atrodas pilsētu teritorijās un tā kā mobilitātei pilsētās ir 
svarīga nozīme šo stratēģisko punktu vienmērīgā darbībā attiecībā uz piegādes 
pakalpojumu un vairākveidu transporta savienojumu nodrošināšanu;

C. tā kā papildus mērķiem vides, satiksmes plūsmas nodrošināšanas un energoefektivitātes 
jomā, viens no stratēģijas „Eiropa 2020” svarīgākajiem elementiem ir labāka vispārējā 
transporta pārvadājumu izpilde, jo īpaši pilsētu teritorijās, kur dzīvo aptuveni 75 % ES 
iedzīvotāju un tiek radīti 85 % no Savienības IKP,

1. uzsver, cik svarīgs ilgtspējīgai pilsētvides atjaunošanai ir efektīvs, drošs, izmaksu ziņā 
pieņemams un videi draudzīgs transporta tīkls, un norāda, ka šīs atjaunošanas būtisks 
elements ir arī rūpīga reģionālā plānošana un pilsētplānošana kā pienācīgi funkcionējošas 
un ilgtspējīgas transporta sistēmas pamatnosacījums;

2. uzsver kohēzijas politikas, struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalsta iespējamo nozīmi 
mobilitātes veicināšanā pilsētās; vērš Komisijas uzmanību uz to, cik svarīgi ir nodrošināt, 
ka pilsētu teritorijas visās ES daļās var saņemt šādu atbalstu, jo pilsētu teritorijām 
raksturīgo problēmu nopietnība nav saistīta tikai ar IKP apmēru;

3. atkārtoti pauž atbalstu principiem, kas iekļauti Parlamenta rezolūcijā par rīcības plānu 
attiecībā uz mobilitāti pilsētās (2008/2217(INI)), un aicina īstenot 20 Komisijas 
ierosinātos pasākumus, kas minēti Rīcības plānā mobilitātei pilsētās (COM(2009)0490);

4. norāda, ka uz transporta pakalpojumiem pilsētās attiecas subsidiaritātes princips; tomēr 
uzsver, ka Eiropas mēroga sadarbība, koordinācija un finansējums ļautu pašvaldības 
iestādēm atrisināt problēmjautājumus, ar kuriem tās saskaras, jo īpaši saistībā ar transporta 
jautājumiem;

5. aicina Komisiju, ievērojot subsidiaritātes principu un pilsētu teritoriju atšķirības un īpašās 
iezīmes, sadarbībā ar valstīm, reģioniem un vietēja mēroga ieinteresētajām personām 
uzlabot transporta un kohēzijas politiku saskaņošanu pilsētu līmenī, ņemot vērā sociālās 
integrācijas, drošuma, konkurētspējas un vides aizsardzības mērķus; atkārtoti aicina 
noteikt integrētu pieeju par obligātu priekšnoteikumu ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
atbalstu īstenojamu projektu plānošanā un atlasē;

6. atzinīgi vērtē piektajā ziņojumā par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju pausto 
Komisijas nodomu ieviest tālejošu pilsētvides programmu un kohēzijas politikā pievērst 
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pilsētu teritorijām lielāku uzmanību;

7. stingri atbalsta to, ka tiek izmantoti un sekmēti integrēti pilsētās notiekošas ilgtspējīgas 
mobilitātes plāni (pilsētu transporta plāni), kuros jāiekļauj arī pilsētām paredzēti preču un 
pakalpojumu loģistikas plāni; mudina Komisiju publiskot ieteikumus un vadlīniju 
dokumentus šādu plānu izstrādāšanai, ietverot tajos arī plānus „vieglās” pārvietošanās 
zonu (veloceliņu, gājēju zonu u. tml.) attīstībai, kuras būtu pilnībā iekļautas sabiedriskā 
transporta sistēmā, labāku pilsētvides plānojumu un regulārus transporta savienojumus ar 
apkārtējiem un lauku rajoniem un ņemot vērā tādus svarīgus kritērijus kā drošums, 
iedzīvotāju dzīves kvalitāte, vides aizsardzība un ekonomikas efektivitāte; ierosina ES 
finansējumu pilsētas transporta projektiem piešķirt atkarībā no tā, vai ir pieņemti šādi 
plāni;

8. norāda uz nepieciešamību nodrošināt, ka plānos par mobilitāti pilsētās tiek iekļautas ceļu 
satiksmes drošības stratēģijas, kurās īpaša uzmanība tiek pievērsta visneaizsargātākajiem 
satiksmes dalībniekiem; 

9. uzskata, ka pilsētas, starppilsētu un reģionālā līmenī integrētas biļešu shēmas ir būtiskas 
mobilitātei pilsētās, un mudina Komisiju popularizēt Savienības shēmu paraugpraksi un 
attiecīgos gadījumos ierosināt konkrētus pasākumus;

10. uzsver, cik svarīgi ir pieejami, kvalitatīvi un ilgtspējīgi sabiedriskā transporta pakalpojumi 
un iespēja kombinēt dažādus transporta veidus pilsētu un piepilsētu teritorijās, 
konurbācijās un netālos lauku rajonos, lai risinātu ar pilsētu pārmērīgu izplešanos saistītos 
jautājumus, ņemot vērā mazattīstītu rajonu un cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzības, 
un aicina Komisiju un dalībvalstis šajā jomā veicināt apmaiņu ar paraugpraksi;

11. šajā kontekstā atbalsta to, ka pilsētās tiek veicināti visilgtspējīgākie sabiedriskā transporta 
veidi, piemēram, pazemes dzelzceļa sistēmas, tramvaji un transportlīdzekļi ar mazu CO2
emisiju, kā arī citi veselīgi, nemotorizēti pārvietošanās veidi, piemēram, braukšana ar 
velosipēdu; mudina pašvaldību un reģionu iestādes modernizēt transportlīdzekļu parku 
pilsētās, pārejot uz videi draudzīgāku transportlīdzekļu un transporta veidu izmantošanu;

12. norāda, ka ātru, ekoloģiski tīru upju kuģīšu izmantošana var sniegt lielu ieguldījumu 
pilsētas transporta ekoloģiskās pēdas samazināšanā, un aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt apmaiņu ar paraugpraksi šajā jomā;

13. uzsver, ka iedzīvotāju blīvuma dēļ pilsētu teritorijās visvairāk rodas satiksmes plūsmas 
pārslogotība un gaisa un trokšņa piesārņojums, no kura cieš iedzīvotāji; aicina Komisiju 
veicināt šādās teritorijās sabiedriskā transporta izmantošanu kā alternatīvu iespēju 
automobiļu izmantošanai;

14. aicina Komisiju īstenot Leipcigas hartu par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām un informēt 
Parlamentu par šīs īstenošanas norisi;

15. uzsver, ka Eiropas reģionu un pilsētu ilgtspējīgai transporta infrastruktūrai ir būtiska 
nozīme, un aicina Komisiju optimāli izmantot pašreizējos finansējuma avotus un 
nodrošināt novatoriskus finanšu risinājumus tās attīstīšanai, īstenojot izmēģinājuma 
projektus un sekmējot viedo pilsētu projektam līdzīgus tīklus, vienlaikus neradot negatīvas 
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sekas transporta savienojumiem starp pilsētām un lauku rajoniem;

16. uzsver, ka sabiedriskā transporta svarīgā nozīme saistībā ar sociālo kohēziju ir jāņem vērā, 
veidojot ieguldījumu, biļešu cenu un sabiedrisko pakalpojumu pienākumu politiku, kas 
konkrēti ietekmē šo transporta veidu, lai nosargātu vienlīdzīgas darba, izglītības un 
kultūras iespējas un nepieļautu geto rajonu veidošanos pilsētās;

17. aicina Komisiju nākamreiz, kad notiks regulu par pasažieru tiesībām daudzpusēja 
pārskatīšana, nodrošināt to, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un attiecīgās iedzīvotāju grupas tiek iesaistītas šā jautājuma izskatīšanā;

18. uzskata, ka ekonomikas krīze ir jāizmanto kā iespēja galveno uzmanību transporta politikā 
pievērst novatoriskiem un ekoloģiskiem transporta veidiem, kā arī savietojamām 
intelektiskām transporta sistēmām; saistībā ar šo atbalsta iniciatīvu „Civitas” un Pilsētas 
mēru paktu un aicina Komisiju nodrošināt, ka šīs abas iniciatīvas turpmāk tiek 
atjauninātas, ietverot pasākumus pilsētu un starppilsētu transporta pārvaldības 
uzlabošanai; uzsver, ka intelektisko transporta sistēmu (ITS) piemērošana sniegs 
ievērojamu ieguldījumu transporta nozares energoefektivitātes, drošuma un drošības 
uzlabošanā, un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt saskaņotu un efektīvu ITS 
ieviešanu visā Savienībā un jo īpaši pilsētu teritorijās;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus ITS, kas sniedz novatoriskus 
pakalpojumus attiecībā uz dažādiem transporta veidiem un satiksmes pārvaldību, kā arī 
saskaņotākiem un viedākiem transporta tīkliem;

20. uzskata, ka kohēzijas politikas ietekmi vairo integrēta pieeja, kurā ir iekļauti tādi aspekti 
kā transports (vairākveidu pārvadājumu kombinēšana), zemes izmantojums un dabas 
aizsardzība, klimata aizsardzība, trokšņu samazināšana un energoefektivitāte;

21. uzsver struktūrfondu un Kohēzijas fonda potenciālu saistībā ar TEN-T programmas 
pabeigšanu, jo īpaši pilsētu teritorijās, taču pauž nožēlu par kohēzijas politikas un 
transporta politikas saskaņotības trūkumu; aicina dalībvalstis vairāk izmantot pieejamos 
resursus; pauž nožēlu, ka trūkst skaidrības un informācijas par patlaban notiekošo projektu 
īstenošanu;

22. uzskata, ka pilsētas veido TEN-T galvenos transporta mezglus un tām saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 170. pantu ir svarīga nozīme teritoriālajā, ekonomiskajā un 
sociālajā kohēzijā; aicina Komisiju nākamreiz, kad tiks pārskatīta TEN-T darbība, izveidot 
skaidras saiknes starp šīm transporta mezglu pilsētām un to attiecīgajām ostām, lidostām 
un loģistikas centriem;

23. aicina Komisiju izmantot novatoriskus un patiesi efektīvus transporta infrastruktūras un 
transporta sistēmu finansēšanas veidus (Eiropas obligācijas, „zelta likums” u. c.) un 
atkārtoti prasa palielināt TEN-T budžetu.
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