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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ņemot vērā Komisijas 2006. gada 11. janvāra paziņojumu par pilsētvides tematisko stratēģiju 
(KOM(2005)0718),

1. atbalsta ideju par ilgtspējīga pilsētas transporta plāniem (IPTP) kā līdzekli pilsētvides 
uzlabošanai, tomēr uzsver, ka šā instrumenta pielietošanai jābūt elastīgai, lai pietiekami 
ņemtu vērā katras dalībvalsts, tās pilsētu teritoriju, kā arī to reģionu īpašās vajadzības, kur 
jūtama šo problēmu ietekme;

2. uzsver, ka IPTP jāietver konkrēti un izmērāmi mērķi, kurus var atspoguļot un pārraudzīt 
ar salīdzinoša izpildes vērtējuma palīdzību, šādi veicinot paraugprakses izplatīšanu 
dalībvalstīs; norāda, ka IPTP jābūt pietiekami elastīgiem, lai tos varētu pielāgot 
jaunākajām izmaiņām;

3. uzskata, ka vidi saudzējoši transporta veidi un tehnoloģijas ir galvenais faktors tīrākas 
pilsētvides veidošanas procesā; šai ziņā jo īpaši atzīmē biodegvielas, hibrīdautomobiļu 
tehnoloģiju, velosipēdu, kā arī uzlabota, videi mazāk kaitīga transportlīdzekļa (EEV) 
Eiropas Savienības standartam1 atbilstošu kravas automobiļu un autobusu izmantošanu; 
tādēļ īpašu vērību veltīs Komisijas priekšlikumam par tīru sabiedrisko transportlīdzekļu 
ieviešanu, un ierosina vietējām energoefektivitātes aģentūrām atvēlēt konkrētu, ar pilsētas 
transportu saistītu darbības jomu;

4. ņemot vērā, ka pieejamība ir viens no ilgtspējīgas attīstības galvenajiem elementiem un 
šis jautājums jārisina ar integrētas pilsētvides politikas metodēm, aicina Eiropas 
Savienības iestādes sekmēt paraugprakses apmaiņu starp vietējām un valsts iestādēm, kā 
arī aicina Komisiju uzraudzīt pašreiz spēkā esošo ES tiesību aktu izpildi, lai personām ar 
spēju traucējumiem veicinātu pieejamības iespējas, un jo īpaši uzraudzīt to noteikumu 
izpildi, kuri reglamentē konkrētas Kopienas iepirkuma procedūras, kurās nepārprotami 
tiek pieprasīts, lai konstrukcija būtu piemērota ikvienam lietotājam;

5. atbalsta tāda sabiedriskā transporta attīstību, kas izmanto ilgtspējīgus enerģijas avotus, un 
mudina labāk līdzsvarot personīgo un sabiedrisko transportlīdzekļu apjomu pilsētu 
teritorijā;

6. uzsver, ka šādu iniciatīvu ieviešanai ir jānodrošina atbilstošs ES finansējums, īpaši no 
konkrētām programmām un fondiem, piemēram, CIVITAS2; atbalsta Komisijas viedokli, 
saskaņā ar kuru pastāv iespējas saņemt finansiālu palīdzību no Kohēzijas fonda, 
struktūrfondiem un Izpētes pamatprogrammas prioritāru vides problēmu risināšanai 
pilsētu teritorijā atbilstoši piedāvātajai Life+ regulai, tādēļ iebilst pret šo fondu budžeta 
līdzekļu samazinājumu; tomēr norāda, ka ir jānosaka papildu īpaša finansējuma avoti, lai 
risinātu jaunās, pilsētvides stratēģijas radītās problēmas;

7. ar interesi konstatē, ka tādi eksperimenti kā Londonā un Stokholmā īstenotie ir sekmējuši 
mobilitāti, dzīves kvalitāti, vides aizsardzību un modālu līdzsvaru;

  
1 Direktīva 2005/55/EK par gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisijas samazināšanu.
2 CIVITAS — CIty–VITAlity–Sustainability [Pilsēta — Dzīvotspēja — Ilgtspēja]; CIVITAS I (2002–2006) un 
CIVITAS II (2005–2009) kopējais budžets pārsniedz 300 miljonus eiro.
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8. norāda, ka ir jāveicina sabiedriskā transporta biežāka izmantošana pilsētu teritorijā; 
turklāt uzskata, ka pilsētas transporta pakalpojumi ir jāpielāgo gan teritoriālplānojuma 
prasībām (vecpilsētas rajoni, piepilsētas zonas, satiksme ar lidostām, stacijām, 
rūpniecības kompleksi, iepirkumu centri u. c.), gan sabiedrības un demogrāfisko 
pārmaiņu vajadzībām (vecāki cilvēki, personas ar spēju traucējumiem u. c.).
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