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IEROSINĀJUMI

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

1. piekrīt Komisijas ieteikumiem, ka pilsētvides pārvaldībā jāizmanto integrēta pieeja, un 
uzskata, ka šīs pieejas izmantošana vietējā līmenī ar dalībvalstu atbalstu ir jāizvirza par 
vienu no kritērijiem, piešķirot struktūrfondu resursus un Eiropas Investīciju bankas 
aizdevumus; 

2. uzskata, ka ilgtspējīga pilsētas transporta projektā ir jāiekļauj sabiedriskā transporta 
veicināšana, to atbalstot ar ES finansējumu sabiedriskā transporta infrastruktūras 
projektiem, tādiem kā P+R (stāvvietas personīgām automašīnām ārpus pilsētas ar 
sabiedrisko transportu uz centru) sistēmu paplašināšana, videi nekaitīgu transporta veidu 
ieviešana un riteņbraucēju celiņu izveide;

3. prasa Komisijai vienkāršot procedūru vietējo varas iestāžu ziņošanas saistībām attiecībā 
uz ES noteikumiem vides jomā, ieviešot vienotu integrētu saistību veidlapu, tādējādi 
samazinot birokrātiju;

4. uzskata, ka ir būtiski Komisijai izstrādāt tehnisko pamatnostādņu indikatoru sarakstu, 
pamatojoties uz pašreizējām saistībām un mērķiem atbilstīgajos spēkā esošajos ES tiesību 
aktos vides jomā; turklāt uzskata, ka integrētajās koncepcijās ir jāiekļauj izmērojami 
mērķi;

5. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai samazinātu zemes izmantošanu, un valstu 
pilsētvides attīstības programmās īpaši ierobežot neskarto teritoriju apguvi un paplašināt 
veco piesārņoto ražošanas platību attīstību, kā arī aizsargāt esošās zaļās zonas, piemēram, 
pilsētu parkus un dabas rezervātus;

6. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu sekmēt labākās pieredzes apmaiņu ES līmenī un iesaka 
– lai izvairītos no kļūdām pilsētu attīstībā nākotnē, ir jāveicina arī negatīvas pieredzes 
godīga un atklāta apmaiņa, izmantojot kampaņas, kuras varētu organizēt pilsētu 
asociācijas un kuras būtu domātas gan ierēdņiem, gan vēlētiem pārstāvjiem, un atbalsta 
Komisijas darbību saistībā ar vietējām varas iestādēm paredzētā tematiskā interneta 
portāla izveidi;

7. uzsver pētniecības nozīmīgumu attiecībā uz urbāno politiku saistībā ar elektroenerģijas 
un gāzes piegādi, apkuri, gaisa kondicionēšanu un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī 
aicina Komisiju Septītajā pētniecības pamatprogrammā no jauna iekļaut specifiskus 
noteikumus šajā jomā;

8. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt valstu koordinācijas centru tīklu darbību saistībā ar 
pilsētvides jautājumiem, piemēram, „Eiropas urbāno zināšanu tīklu” (EUKN), un atzinīgi 
vērtē atbalsta turpināšanu URBACT programmai pieņemamās kohēzijas politikas laika 
posmam no 2007.–2013. g. ietvaros;

9. prasa Komisijai iedziļināties jautājumā, cik svarīga nozīme ir pilsētu un to apkaimes 
saiknēm ilgtspējīgā pilsētu attīstībā, ar ko sekmē ES vispārējo kohēziju, un šajā kontekstā 
aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt šādu ilgtspējīgu pilsētu attīstību; 

10. prasa Komisijai apsvērt to iedzīvotāju lomu, uz kuriem tas attiecas, ilgtspējīgas pilsētu 
attīstības koncepciju īstenošanā;
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11. mudina Komisiju izstrādāt termiņa vidusposma pārskatu attiecībā uz tehnisko 
pamatnostādņu īstenošanu saistībā ar konsultācijām 2009. gadā.
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PASKAIDROJUMS

Pilsētu teritorijās dzīvo apmēram 80 procentu Eiropas iedzīvotāju. Tas neapšaubāmi nopietni 
ietekmē vidi. Izvirzot pilsētvides tematisko stratēģiju, Komisija cenšas uzlabot vides apstākļus 
Eiropas pilsētās. Šī ir viena no septiņām stratēģijām saistībā ar Sesto Kopienas vides rīcības 
programmu, un tās nolūks ir apvienot vairākus pašreizējos individuālos plānus, lai izstrādātu 
integrētu pieeju.

Pilsētas ir izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēks.1 Attiecīgi pilsētas arī sacenšas savā 
starpā, lai piesaistītu ieguldītājus vai būvētu pievilcīgas ēkas. Neierobežotais zemes lietojums 
ES – ik dienu no jauna tiek izmantoti 120 ha – ir pretrunā ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc aizvien 
samazinās teritorijas, kuras ir pieejamas pilsētās kompensējošiem pasākumiem saskaņā ar 
vides aizsardzības noteikumiem. Tas jāņem vērā, piešķirot struktūrfondu resursus, un 
priekšroka jādod to platību attīstībai, ko jau izmanto, vai veco piesārņoto ražošanas platību 
atjaunošanai. Izstrādājot dalībvalstu pilsētu pārvaldības plānus un rīcības programmas, ir 
jāņem vērā šis vides aspekts. Strukturālo fondu līdzekļu piešķiršanā prioritāte ir jāpiešķir 
integrētām koncepcijām attiecībā uz vietējo vides politiku, tostarp plāniem ilgstspējīga 
pilsētas sabiedriskā transporta veicināšanai.

Ir svarīgi, lai Komisija tehniskajās pamatnostādnēs iekļauj atbilstīgu galveno indikatoru 
sarakstu tematiskās stratēģijas sasniegumu novērtēšanā. Ir nepieciešami indikatori un 
novērtējuma sistēmas ES līmenī, lai varētu salīdzināt problēmas un sasniegumus.  Tas palīdz 
arī noteikt vispārējās vadlīnijas attiecībā uz turpmākiem izdevumiem, plānošanu un attīstību. 
Vispārēja sabiedrības līdzdalība plānošanas un novērtēšanas posmā sniedz iespēju palielināt 
sabiedrības izpratni par Eiropas politikas mērķiem un satura būtību.

Tāpēc ir jāizsaka nožēla, ka Komisija nav pievērsusi pietiekamu uzmanību sociālo partneru 
lomai vides politikas integrētās koncepcijas sekmīgā īstenošanā vietējā līmenī. Politikas 
mērķus vislabāk izdodas sasniegt tad, ja tos izstrādā un īsteno kopīgi ar iedzīvotājiem, uz 
kuriem tie attiecas, tādējādi ir iespējams sabiedrību vairāk iepazīstināt ar izvirzītajiem 
mērķiem un veicamajiem pasākumiem.

Komisija arī nav pienācīgi ņēmusi vērā pilsētu un to apkaimes mijiedarbības nozīmīgumu. Šai 
saiknei ir simbiotisks raksturs, proti, laba sabiedriskā transporta satiksme no un uz apkārtējo 
reģionu samazina individuālā transporta izmantošanu pilsētā. Zaļo zonu izveide pilsētās var 
samazināt iedzīvotāju izbraukšanu uz apkārtējo reģionu. Zaļo joslu atpūtas zonas apkārt 
pilsētai paaugstina dzīves kvalitāti reģionā. Pilsētu un piepilsētu reģioniem nepieciešamas 
neviendabīgas struktūras ar veikaliem, mājokļiem un darba iespējām, lai samazinātu regulāro 
braucēju plūsmas.

Kopumā ir jāizsaka nožēla, ka Komisijas galīgajā dokumentā vairs nav ietverti daudzi no 
pirmā paziņojuma pozitīvajiem ieteikumiem.2 Tomēr būtu vēlams, lai šīs stratēģijas mērķi 
nebūtu jāīsteno ar jaunu tiesību aktu ieviešanu.  Attiecībā uz vietējo varas iestāžu darbību ir 
izvirzīts pietiekami daudz mērķu, taču vajadzīga atbilstība pastāvošām saistībām. Šim 
nolūkam stratēģijai būtu jāpalīdz samazināt birokrātiju, apvienojot dažādas ziņošanas 
saistības, kam pakļautas vietējās varas iestādes, integrētā vienkāršotā ziņošanas saistību 

  
1 Komisijas darba documents: Kohēzijas politika un pilsētas, 2005. g. 23. novembrī
2 COM(2004)0060
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formā.

Ir apsveicami, ka ar tīklu veidošanas palīdzību ir paredzēts sekmēt pieredzes apmaiņu.  
Prioritāte ir jāpiešķir praktiskai sadarbībai, nevis daudzās jau esošās datubāzes par 
paraugpraksi vienkārši jāpapildina ar jaunu. Turklāt negatīvās pieredzes apmaiņa palīdzētu 
izvairīties no kļūdām.

Šajā sakarā pilsētvides tīklu izveidošanai ir īpaša nozīme. Jaunai kohēzijas politikai ir 
jāatbalsta šie tīkli. Valstu centru tīkla izmēģinājuma projekta URBACT gūtās pieredzes 
novērtējumu varētu izmantot kā pamatu, izstrādājot Eiropas pamatprogrammu pieredzes 
apmaiņai pilsētu attīstības jomā. 

Pilsētu attīstība un pilsētvides politika ir cieši saistīta ar sociālekonomiskiem, teritoriāliem un 
demogrāfiskiem jautājumiem, un tādēļ ir nepieciešama novatoriska pieeja to risināšanā. 
Attiecīgi ārkārtīgi svarīgi ir pētījumus šajā jomā no jauna iekļaut Septītajā pētniecības 
programmā1.

Termiņa vidusposma pārskatu, kas paredzēts 2009. gadā, ir jāizmanto, lai uzlabotu pilsētvides 
apstākļus un novērtētu piešķirto finanšu līdzekļu efektivitāti, tādējādi dodot iespēju izdarīt 
attiecīgus secinājumus.

  
1 COM(2005)0119
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