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 1. IESKATS VĒSTURĒ

Pilsētattīstības jautājums ir jaunā teritoriālās kohēzijas mērķa un Lisabonas stratēģijas pamatā. 
Šā jautājuma nozīmīgumu var viegli izskaidrot ar faktu, ka pilsētas sniedz 70–80 % ES IKP 
un pilsētās dzīvo 80 % ES pilsoņu. Svarīgi pievērsties pilsētu jautājumam arī tādēļ, ka pilsētu 
aglomerācijā atrodams liels ekonomikas, vides un sociālā rakstura problēmu kopums.
Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir ilga pieredze šo pilsētvides jautājumu 
risināšanā, ko labāk veikt kopīgi Eiropas līmenī. Parlaments vienmēr ir atzinis šīs rīcības, ko 
sākotnēji veica saskaņā ar pilsētas iniciatīvām. Parlaments aktīvi veicināja pilsētu iniciatīvu
un apspriedes par struktūrfondu regulējošiem tiesību aktiem, ko pieņēma 2006. gadā. Tas 
uzņēmās iniciatīvu un mudināja Eiropas Komisiju atzīt nepieciešamību finansēt noteiktus 
atjaunošanas projektus attiecībā uz sociāliem mājokļiem un enerģijas saglabāšanu jauno 
dalībvalstu pilsētu teritorijās.
Parlamenta Reģionālās attīstības komiteja (REGI) ir sagatavojusi vairākus svarīgus ziņojumus 
un atzinumus, ar kuriem veicināja attīstības politikas noteikšanu minētajā jomā1, no kuriem 
pēdējais bija Gisela Kallenbach ziņojums par Teritoriālās programmas un Leipcigas hartas 
īstenošanu. Esošais ziņojums ir uzskatāms par nodaļu ziņojumu kopumā, ar kuriem nosaka 
Parlamenta dinamisko nostāju pilsētu politikas jomā.
Galveno politikas ieviržu un sasniegumu, kas veikti, pamatojoties uz Parlamenta rīcības 
pieprasījumu, kopsavilkums:

 priekšsēdētāju konferencē noteica, ka pilsētu jautājumi ir REGI pārziņā;

 pamatojoties uz Parlamenta pieprasījumu, Eiropas Komisija izveidoja starpdienestu 
pilsētattīstības grupu Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārziņā;

 regulāras ministru sanāksmes ar mērķi pārrunāt un koordinēt pilsētattīstības 
jautājumus, ir noteiktas par ierastu kārtību ES prezidentūrās;

 tiek izstrādāta teritoriāli un tematiski integrēta pilsētu politika;
 apzināta nepieciešamība pēc labas kvalitātes mājokļiem par pieņemamām cenām;

 sekmīgi nodibināta saistība starp nodarbinātības, izglītības, pētniecības, mājokļu, 
transporta, vides jomām, tādējādi politikas īstenošana ir pamatota uz integrētu pieeju;

 reģionam raksturīgo telpisko īpatnību ievērošana teritoriālajā attīstībā tagad ir ierasta 
kārtība;

 noteikta publisku un privātu partnerību un visu ieinteresēto personu līdzdalības 
nepieciešamība politikas izstrādē;

 Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON) uzņēmies izstrādāt vienkāršu 
rādītāju kopumu;

 pilsētu nozīmība Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanā ir būtiska visā ES 
politikā;

 visas dalībvalstis atzīst īpašu darbību veikšanu, lai novērstu pilsētu izplešanos, 
nodrošinātu augsta standarta apbūvi pilsētās un mazinātu piesārņojumu.

                                               
1 Skat. Jean Marie Beaupuy ziņojumu „Par pilsētu dimensiju ES paplašināšanās kontekstā” un Alfonso Andria
ziņojumu „Par mājokļu un reģionālo politiku”.
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 2. KAS IR PILSĒTA?

Ir bijis daudz mēģinājumu ieviest kopīgu izpratni par jēdzienu „pilsēta”; ANO2, Pasaules 
Bankā3, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD)4 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 EUROSTAT ar savu 
Eiropas reģionu un pilsētu statistikas rokasgrāmatu5, 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.

 3. PILSĒTU PROBLĒMAS UN STATISTIKA

Pilsētu statistika ir būtiska, lai izstrādātu novatorisku politiku, ar kuru palīdzību risinātu 
pilsētu problēmas. EUROSTAT pārraudzībā valstu statistikas biroji ir ieviesuši datu bāzi, 
kurā aptvertas 358 pilsētas un 330 rādītāji (projekts „Urban audit”). Datu bāzē iekļauta 
vēsturiska informācija par 1996., 2001. un 2004. gadu un, sākot ar 2009. gadu, tiks uzsākta 
noteiktu mainīgo lielumu apkopošana. Pilsētu dimensijas noteikšana par galveno virzienu 
veicināja galveno jautājumu iekļaušanu Leipcigas hartā un EP rezolūcijā. Novērtēšanā tika 
noteiktas galvenās nākotnes problēmas, kā iedzīvotāju novecošanās, migrācija un 
apdzīvotības sarukšana. Centrāleiropā atsevišķas pilsētas sarūk ātrāk par citām, piemēram, 
Leipciga. Piepilsētas dati uzsver nošķirto apkaimju nozīmīgumu un nosaka, kur nepieciešama 
fiziska uzlabošana. Pilsētas joprojām ir galvenais piesārņojuma avots, kas izraisa klimata 
izmaiņas, un līdz ar to pilsētām ir galvenā nozīme cīņā pret piesārņojumu, veicinot 
energoefektivitāti un ekoloģiski tīras pilsētas transporta sistēmas attīstību.

 4. REĢIONĀLĀS POLITIKAS PILSĒTAS DIMENSIJA LĪDZ 2006. GADAM

Vēsturiski pilsētas dimensijas loma bija līdzās galvenajām strukturālajām darbībām. Kopš 
1990. gada pilsētās ir veikti izmēģinājuma projekti. Kopš 1994. gada pastāvēja Kopienas 
pilsētu iniciatīvu programma, ar kuru veicināja integrētu vietējās attīstības modeļu ieviešanu.
Viens no joprojām pastāvošās labas prakses piemēriem ir arī URBACT (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda Kopienas iniciatīvas URBAN programma).6

2000.–2006. gada periodā pilsētu politikas vajadzībām ar struktūrfondu palīdzību piešķīra 16 
miljardus eiro. No tiem 15 miljardi eiro piešķirti 1. un 2. mērķa programmām, kas koncentrēti 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
6 URBACT ir Eiropas programma, kas veicina pieredzes apmaiņu starp Eiropas pilsētām un zināšanu uzkrāšanu 
un izplatīšanu par visiem ilgtspējīgas pilsētu attīstības jautājumiem. 
URBACT I (2002–2006) aptvēra 217 Eiropas pilsētas, veiksmīgi strādājot ar 38 dažādiem projektiem.
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pilsētu atjaunošanai. Papildus īpašiem pasākumiem Struktūrfondi arī finansēja lielu skaitu 
pasākumu pilsētu teritorijās, kuros ietilpa infrastruktūru investīciju, mazo un vidējo 
uzņēmumu atbalsta un sociālās integrācijas pasākumi.7

 5. REĢIONĀLĀS POLITIKAS PILSĒTAS DIMENSIJA 2007.–2013. GADS

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 
kohēzijas un reģionālās konkurences un nodarbinātības mērķu kontekstā, tādējādi 
uzverot nozīmīgumu, ko Savienība piešķir šim kohēzijas politikas aspektam.8

TIESĪBU AKTI UN TO IETEKME

Regula, ar ko paredz vispārīgus noteikumus9, nosaka, ka vairāk jārēķinās ar pilsētu, īpaši,
vidēja lieluma pilsētu, nozīmīgumu pilsētas atjaunošanas veicināšanas plānošanā. Darbības 
programmās, ko, pamatojoties uz konverģences un reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķiem, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), dalībvalstis, 
reģioni un vadošās iestādes saskaņā ar regulu var pārdeleģēt pilsētu iestādēm pilnvaras 
attiecībā uz pilsētu atjaunošanas prioritātēm. Turklāt regulas 27. panta 4. punktā noteikts, ka 
attiecībā uz noteiktiem gadījumiem valsts stratēģiskajos ietvardokumentos attiecīgā gadījumā 
jāiekļauj darbības, kas saistītas ar ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Ar minētās regulas 37. panta 
4. punktu nosaka, ka attiecībā uz noteiktiem gadījumiem darbības programmās jāiekļauj 
informācija par pieeju pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Regulas 37. pantā noteikts, ka darbības 
programmās, ko finansē ar ERAF, attiecīgā gadījumā jāiekļauj arī informācija par pieeju 
pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Tajās var iekļaut arī pilsētu jautājumu risināšanai izraudzīto 
pilsētu sarakstu un procedūras, ar kurām pilsētu iestādēm deleģē pienākumus, iespējams, 
paredzot vispārēju piešķīrumu. 

ERAF regulas10 8. pants paredz, ka pilsētas ilgtspējīgas attīstības gadījumā, ERAF var 
finansēt darbības, kas attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF) jomu (nosakot ierobežojumu 
15 % apmērā kredītiem, ko piešķir Kopiena katrai galvenajai darbības programmas 
prioritātei). Tā ir atkāpe no Vispārējās regulas 34. panta, ar ko nosaka 10 % robežu. Šajā 
8. pantā uzskaitītas arī darbības, ar kuru palīdzību sekmē ilgtspējīgu pilsētu attīstību, 
piemēram, ekonomiskās izaugsmes stiprināšana, fiziskās vides atveseļošana, industriālo 
platību atjaunošana, dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana, uzņēmējdarbības 
veicināšana, vietējās nodarbinātības un kopienas attīstības sekmēšana, kā arī pakalpojumu 
sniegšana iedzīvotājiem, ņemot vērā izmaiņas demogrāfiskajā struktūrā. Turklāt 8. pants 
Regulā par Eiropas Reģionālās attīstības fondu nosaka, ka palīdzība neattīstītās pilsētu 
teritorijās var būt plašāka, atbalstot integrētu un ilgtspējīgu līdzdalības stratēģiju izveidi, lai 

                                               
7 Trešais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju, 2004. gads; ES ceļvedis par Kopienas politikas pilsētu 
dimensiju 2007.–2013. gads, 2007. gads.
8 EP atzinīgi novērtēja šīs izmaiņas Jean Marie Beaupuy ziņojumā.
9 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999.
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.
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risinātu lielo skaitu ekonomikas, vides un sociālās problēmas, kas ietekmē pilsētu teritorijas. 

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.11

Līdz šim nav veikts komplekss pilsētu dimensijas īstenošanas vēriena novērtējums 
dalībvalstīs. Tomēr pirmie novērojumi nerada pozitīvu priekšstatu. Piemēram, dalībvalstu 
varas iestādes un reģioni lielākoties nenolēma pilsētām piešķirt iespēju pārdeleģēt pilnvaras, 
tā kā viņi dod priekšroku ierosināt priekšlikumu citās sektoru politikas jomās.

PAMATNOSTĀDNES UN TO NOZĪME

Kopā ar jaunajiem struktūrfondu noteikumiem, Padome izdeva arī Kopienas stratēģijas 
pamatnostādnes12. Šajās pamatnostādnēs noteikts pilsētu ieguldījums izaugsmē un darbvietu 
radīšanā (2.1. punkts). 

Kopienas stratēģijas pamatnostādnēs norādīts, ka viena no kohēzijas politikas iezīmēm –
pretstatā nozaru politikai – ir tās spēja pielāgoties ģeogrāfisko izaicinājumu konkrētām 
vajadzībām, īpatnībām un iespējām. Tādējādi, izstrādājot savas programmas un nosakot 
prioritātes, dalībvalstīm un reģioniem jo sevišķi ir jāpievērš uzmanība šiem īpašajiem 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Kopienas stratēģijas pamatnostādnēs norādīts, ka varētu ņemt 
vērā šādus trīs galvenos pilsētu politikas aspektus:

 pilsētu kā reģionu attīstības virzītājspēku un jauninājumu centru nozīme;

 nepieciešamība veicināt iekšējo vienotību pilsētu teritorijās (piemēram, ar mērķi 
risināt problēmas, kas saistītas ar sociālo atstumtību, augsto un pieaugošo noziedzības 
līmeni, dzīves līmeņa pasliktināšanos trūcīgajos pilsētu rajonos);

 policentriskākas reģionu attīstības un līdzsvarotas pilsētu un galvaspilsētu teritoriju 
attīstības veicināšana.

Pamatnostādnes arī atbalsta projektus, kuri iekļauti pilsētu attīstības plānos. Saskaņā ar 
pamatnostādnēm vidēja termiņa un ilgtermiņa ilgtspējīgas pilsētas attīstības plāna 
sagatavošana ir priekšnosacījums veiksmīgam rezultātam, jo ar to tiek nodrošināta investīciju 
un plāna vides kvalitātes aspekta saskaņotība.

Jāuzsver, ka Komisija cieši sadarbojās ar dalībvalstu varas iestādēm, lai dalībvalstu 
stratēģiskajos ietvardokumentos iekļautu prioritātes ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. Tomēr 
strīdīgs ir jautājums par to, cik plaša ir pamatnostādņu būtība, ko ievēro dalībvalstis.

FINANSĒŠANAS VADĪBAS INSTRUMENTI UN TO IZMANTOŠANA

Saskaņā ar pašreizējiem pārskatītajiem noteikumiem, vadošās iestādes var veidot plašas 

                                               
11  Lisabonas un Gēteborgas mērķi.
12 Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmums (EK) Nr. 2006/702 par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm.
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publiskas vai privātas partnerības, lai pārvaldītu pilsētattīstības 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: JEREMIE13, JASPERS14 un JESSICA15. 

JESSICA (Eiropas kopējais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijās) 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. Pirmie novērtēšanas rezultāti sagaidāmi 2008. gada 
septembrī, kad savu ziņojumu sniegs Vācijas JESSICA īstenošanas darba grupa.

URBACT II
Otrs programmas cikls — URBACT II (2007–2013) — seko URBACT I (2002–2006). 
URBACT II programmas vispārējais mērķis ir uzlabot ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības 
politikas efektivitāti Eiropā, lai īstenotu Lisabonas-Gēteborgas stratēģiju (prioritāte 
konkurencei, attīstībai un darbavietu radīšanai). Interesanti, ka, iekļaujot programmā 
„Ekonomiskās pārmaiņas reģionos” mērķus, katrai sadarbības pilsētai ir noteikts pievērsties 
integrētam pilsētu attīstības plānam. Vēl jāatzīmē arī plašā plaisa starp iniciatīvām un realitāti, 
starp speciālistiem un politisku lēmumu pieņēmējiem. Tāpat atšķirības ģeogrāfiskā mērogā 
maina jautājuma raksturu.

 6. Prezidējošo valstu sasniegumi

Pilsētu politika ir starpvaldību jautājums, un sekojošām prezidentūrām ir izšķiroša nozīme šā 
jautājuma veicināšanā. 

VĀCIJA:
Vācija savas prezidentūras laikā atzina faktu, ka individuāli optimizētu dzīvojamo un 
darījumu rajonu, pārāk lielu tirdzniecības centru un plašu satiksmes telpu ēra ir beigusies. 
Pilsētās jābūt lielākam dzīvojamo, darba un atpūtas zonu apvienojumam. Jārisina bezdarba 
problēma nomaļajos rajonos pilsētas iekšienē, kā arī šādos rajonos dzīvojošu jauniešu 
izglītības jautājumi. Galvenais Vācijas prezidentūras sasniegums bija Leipcigas hartas 
parakstīšana.

PORTUGĀLE:
Portugāle kā prezidējošā valsts pieņēma pirmo rīcības plānu ES Teritoriālās attīstības darba 
kārtības īstenošanai un veicināja debates par teritoriālās kohēzijas jēdziena definēšanu.

SLOVĒNIJA:
Slovēnijas prezidentūra rosināja debates par pilsētu plānošanas nozīmi un devumu klimata 
izmaiņu problēmu risināšanā un lielākas energoefektivitātes veicināšanā. Tā arī uzsvēra 
                                               
13 Atvieglo pieeju finansējumam jaundibinātiem uzņēmumiem, mazajiem, vidējiem (MVU) un 
mikrouzņēmumiem.
14 Atbalsta lielo projektu sagatavošanu.
15 Atbalsta finansēšanas vadību pilsētu attīstības jomā.



DT\736780LV.doc 7/9 PE409.776v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

integrētas pieejas projekta pārvaldībai un politikai nozīmīgumu.

FRANCIJA:

Francija savas prezidentūras laikā vēlas uzsākt Leipcigas hartas īstenošanas „kontrolsaraksta” 
izstrādi. Šis kontrolsaraksts būs progresa tabula, ko veidos visas iesaistītās puses. To piemēros 
pastāvīgi. Nav nodoma ieviest nemainīgu noteikumu vai pasākumu kopumu; tiek atzīta 
elastība, lai pielāgotos dažādajām Eiropas pilsētu vajadzībām. 

ČEHIJA:

Čehijas Republika pašreiz valsts līmenī izstrādā dokumentus, to skaitā metodiku integrētu 
pilsētattīstības plānu izstrādē. Čehija turpinās debates par kopēju pieeju ES teritoriālajai 
kohēzijai un tās prioritātēm. Turpinās izskatīt svarīgo un nedalāmo jautājumu par reģionālās 
un teritoriālās politikas efektivitāti. Prezidentūras ietvaros organizēs pasākumu „Eiropas 
Pilsētu diena”.

 7. Dažas ieceres attiecībā uz virzieniem nākotnē:

Kā izklāstīts iepriekš tekstā, daudz tiek darīts starpvaldību un starptautisko organizāciju 
līmenī pilsētu lietu un reģionālās politikas pilsētas dimensijas jomā. Līdz ar Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā teritoriālā kohēzija un tās elementi, kā arī pilsētu attīstība būs kopējā visu 
dalībvalstu un Savienības atbildībā.

Dažādās dalībvalstu konstitucionālās iekārtas un atšķirīgās attiecības starp centrālo valdību un 
reģionālajām vai vietējām varas iestādēm kavē jebkādu metodoloģijas saskaņošanu. Dažādo 
pārvaldes līmeņu efektivitātes uzlabošana var attiekties un tai jāattiecas uz reģionālo attīstību, 
un šie uzlabojumi jāveic, ievērojot konstitucionālos ierobežojumus.
PILSĒTU DEFINIĪCIJA

Viedokļi par to, kuras pašvaldības uzskatāmas par pilsētām, dalībvalstīs ir ļoti dažādi. Pilsētu 
teritorijas jautājums ir ļoti neskaidrs, jo nav vispārējas definīcijas jēdzienam „pilsēta”. Šķiet, 
ir ļoti sarežģīti noteikt vienotu, skaidru definīciju, un tādēļ šis jautājums jārisina dalībvalstīm, 
ievērojot subsidiaritātes principu.
PILSĒTU PROBLĒMAS UN STATISTIKA

Pilsētu problēmas un to pārvaldības metodes katrā valstī un pilsētā atšķiras. Ņemot vērā 
demogrāfisko lejupslīdi, iedzīvotāju novecošanos un iedzīvotāju skaita zudumu pilsētās, 
piemēram, Leipcigā, būs iespējams papildus zaļo zonu aizsardzībai veikt pasākumus 
iekšpilsētu teritoriju un agrāk izmantotu vietu atdzīvināšanai, neveicinot strauju zemes un 
īpašuma cenu paaugstināšanos. Šo pašu pasākumu piemērošana Londonā vai Parīzē, varētu 
paaugstināt zemes un īpašumu cenas tādā apmērā, kas negatīvi ietekmēs iekšējās investīcijas, 
darbavietu radīšanu, kvalificēta darbaspēka nodarbinātību vai nepieciešamās rekonstrukcijas. 
Šāds novērojums parāda nepieciešamību piemērot à priori labas idejas patiesām vajadzībām. 
Pilsētai, kas piedzīvo ekonomisku un sociālu uzplaukumu, būs jāattīstās ne tikai augšup, 
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atdzīvinot tās galvenās teritorijas; tai būs jāpaplašinās arī sāņus16. Saprotams, ka pieredzes 
apmaiņa un labākā prakse šādas parādības izpētē būs lietderīga, taču ir neiespējami ieviest 
vispārēju noteikumu. Turklāt ekonomikas, sociālās un teritoriālās attīstības stratēģijas 
definīcija prasa, lai pilsētas jēdziens attiecas tikai uz tām teritorijām, par kurām ir pieejams 
detalizēts datu kopums, jo, pamatojoties vienīgi uz skaidriem un koncentrētiem datiem, var 
izvērtēt problēmas.
REĢIONĀLĀS POLITIKAS PILSĒTU DIMENSIJA

Pilsētu dimensijas īstenošanā nepieciešama ciešāka pārraudzība, precīzāki rādītāji un līdzīgu 
metodoloģiju izstrāde integrētas ilgtspējīgas pilsētu attīstības īstenošanā. 

Varētu šķist, ka, lai gan integrēta starpnozaru īstenošanas politika tiek mutiski atzīta, 
dalībvalstu pārvaldes struktūras dažkārt nav gatavas veicināt horizontālo sadarbību. Līdz ar 
to trūkst vajadzībām piemērotas metodoloģijas. Liela problēma var būt to starpnozaru 
pārvaldības struktūru trūkums, kurām ir pilnvaras nodrošināt vajadzīgo koordinēšanu un 
pieņemt nepieciešamos lēmumus.

Viens no Savienības veiktajiem pasākumiem īstenošanas problēmas pārvarēšanā bija ENPI17

radīšana ar mērķi veicināt pārrobežu sadarbību. Varētu rezultatīvi izpētīt iespēju izveidot 
līdzīgu pārvaldības struktūru, kas būtu atbildīga par ES mēroga metodoloģijas īstenošanu ar 
mērķi integrēt pieeju ilgtspējīgai pilsētu attīstībai.
PĀRDELEĢĒŠANA

Pilsētu attīstības programmas jāplāno un jāīsteno vietējā un reģionālā līmenī tiem, kuri izprot 
vietējos iedzīvotājus un uzņēmējdarbības vidi. Šajā jomā pārdeleģēšana ir ļoti svarīgs 
instruments, lai veicinātu vietējās pārvaldības administratīvo spēju un lai kļūtu par prasmīgu 
dalībnieku teritoriālajā un Eiropas izaugsmē. 

Reģionālo vai apakšreģionālo organizāciju pienākumu palielināšanos attiecībā uz 
struktūrfondu plānošanu un sniegšanu nosaka ne tikai veicinoša ietvara — regulas un 
pamatnostādnes — radīšana ES līmenī, bet arī dalībvalstu valdību un vadošo varas iestāžu 
gatavība pieņemt un sniegt lielāku praktisko līdzdalību. 

Brīvprātības sistēmas piemērošanas mērogs ir šaubīgs jautājums. Nākotnē pilsētām tāpat kā 
reģionālajām un valsts pārvaldēm jāparedz starpnieka loma vairāku līmeņu pārvaldības 
pieejas kontekstā.

INTEGRĒTI PILSĒTU ATTĪSTĪBAS PLĀNI

Pilsētu līmenī bieži ir bijuši iecerēti jau citi attīstības plāni. Lai pilsētu attīstības plāni būtu 
ilgstspējīgi, ir būtiski noteikt vadošo un lēmumu pieņemšanas struktūru. Turklāt integrēta 
pilsētattīstības plāna iecere rada turpmāku rīcību tikai tad, ja ir pieejami pietiekami līdzekļi.

JESSICA

Bez šaubām JESSICA jābūt galvenajam instrumentam ilgtspējīgu pilsētattīstības projektu 
finansēšanā. Jāuzsver JESSICA apgrozības fondu izmantošanas princips un tā potenciāls 
ekonomikas izaugsmē.
                                               
16 Briseles specifiskās problēmas.
17 „Eiropas instruments kaimiņattiecībām un sadarbībai”.
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INTEGRĒTA PIEEJA PILSĒTU DIMENSIJAI

Vēl bez reģionālās politikas pastāv cita Kopienas finanšu politika, kuru piemēro attiecībā uz 
pilsētām un ar kuras palīdzību arī sniedz finanšu līdzekļus, ko var izlietot pilsētu teritoriju 
vajadzībām. To starpā Eiropas Transporta politika un Eiropas Pētniecības un attīstības politika 
šķiet vissvarīgākās. Nākotnē šīs politikas jomas būs ciešāk jāsaista ar kohēzijas politiku.
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