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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. laikosi nuomonės, kad integruoto aplinkos valdymo vietos lygmeniu metodo, apimančio ir 
miesto transporto sritį, įgyvendinimas turėtų būti atrankos kriterijumi pritraukiant 
struktūrinių fondų lėšas ir gaunant Europos investicinio banko finansavimą, ir ragina 
valstybes nares į tai atsižvelgti rengiant atskirų šalių orientacinius planus bei veiklos 
programas ir įgyvendinti priemones, padedančias taupiau naudoti žemę;

2. primygtinai prašo Komisiją taikyti integruotą vietos valdžios institucijų ataskaitų, 
susijusių su šiuo metu galiojančiais ES aplinkosaugos standartais, pateikimo metodą ir jas 
supaprastinti, taip siekiant prisidėti prie biurokratijos mažinimo;

3. nurodo, kad yra būtina, jog Komisija į technines gaires įtrauktų tinkamų pagrindinių 
rodiklių sąrašą, ir laikosi nuomonės, kad integruotuose metoduose turi būti nurodyti 
tinkami tikslai;

4. sveikina Komisijos ketinimą skatinti pažangiosios patirties mainus ES lygiu ir siūlo 
sąžiningai ir atvirai dalytis neigiama patirtimi, siekiant ateityje išvengti klaidų miestų 
plėtros srityje;

5. atkreipia dėmesį į mokslinių tyrimų svarbą miestų politikos srityje ir ragina Komisiją šią 
temą vėl įtraukti į 7-ąją mokslinių tyrimų pagrindų programą;

6. laikosi nuomonės, kad nacionalinių centrų miestų klausimais tinklas ypač svarbus miestų 
aplinkai, ir džiaugiasi, kad jis buvo įkurtas vykdant naująją sanglaudos politiką;

7. apgailestauja, kad Komisija išsamiau neanalizuoja miesto ir priemiesčio zonų santykių 
svarbos tvariai miestų plėtrai;

8. apgailestauja, kad nepakankamai atsižvelgiama į piliečių vaidmenį įgyvendinant šias 
koncepcijas;

9. ragina Komisiją 2009 m. vyksiančių konsultacijų metu įvertinti techninių gairių 
įgyvendinimą įpusėjus jų įgyvendinimo laikotarpiui.
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PAGRINDIMAS

Miesto zonose gyvena apie 80 procentų Europos gyventojų. Tai neišvengiamai daro didelę 
įtaką aplinkai. Pateikdama Teminę miesto aplinkos strategiją Europos Komisija siekia 
pagerinti Europos miestų aplinką. Ši strategija yra viena iš septynių 6-oje aplinkosaugos 
veiksmų programoje numatytų strategijų, kuri į vieną integruotą metodą turėtų sujungti keletą 
atskirų planų.

Miestai yra augimo ir užimtumo varikliai1. Šioje srityje miestai konkuruoja tarpusavyje 
pritraukdami investicijas ir sudarydami patrauklias gyvenimo sąlygas. Nesustabdomas žemės 
naudojimas,120 ha per dieną, ES nesuderinamas su tvaria plėtra. Miestuose vis sparčiau 
mažėja žemės, skirtos gamtosauginėms balansuojančioms ir kompensacinėms priemonėms 
įgyvendinti. Todėl struktūrinių fondų lėšos pirmiausia galėtų būti panaudojamos dirbamai ir 
dirvonuojančiai žemei įsisavinti. Į šį svarbų aplinkai aspektą ypač būtina atsižvelgti rengiant 
atskirų šalių orientacinius planus ir veiksmų programas. Skiriant struktūrinių fondų lėšas 
pirmenybė turėtų būti teikiama integruotam aplinkos valdymo vietos lygmeniu metodui, 
įskaitant ir tvarios miesto transporto plėtros planą.

Siekiant įvertinti Teminės strategijos sėkmę būtina, kad Komisija į technines gaires įtrauktų 
tinkamų pagrindinių rodiklių sąrašą. Rodikliai ir vertinimo sistemos reikalingos ES mastu 
lyginant problemas ir rezultatus. Jie taip pat padeda nustatyti bendrąją būsimų išlaidų, planų ir 
raidos tendenciją. Aktyvus visuomenės dalyvavimas parengimo ir vertinimo procese įgalina 
apibrėžti Europos politikos galimybes, tikslą ir turinį.

Todėl gaila, kad Komisija nepakankamai pabrėžia visuomeninių partnerių vaidmenį 
sėkmingai įgyvendinant integruotą aplinkos valdymo vietos lygmeniu metodą. Politikos tikslų 
įgyvendinimas būna sėkmingas, kai jie rengiami ir įgyvendinami kartu su suinteresuotais 
gyventojais. Tuomet geriau suvokiami suderinti tikslai ir priemonės.

Strategijoje Komisija taip pat neatsižvelgia į miestų ir priemiesčio zonų sąveikos svarbą. Šiam 
ryšiui būdingas simbiozinis aspektas: geras susisiekimas su priemiesčio zonomis 
visuomeniniu transportu sumažina individualaus transporto srautus mieste. Žaliųjų zonų 
sukūrimas mieste gali sumažinti kėlimąsi į priemiesčio zonas. Netoli miesto esančios poilsio 
teritorijos pagerina viso regiono gyvenimo kokybę. Siekiant sumažinti reguliariai 
važinėjančiųjų srautus, miesto ir priemiesčio zonose būtina sukurti heterogenines struktūras, 
kuriose būtų parduotuvių, butų ir sudarytos galimybės dirbti.

Iš esmės gaila, kad Komisijos baigiamajame dokumente nebeliko daugelio tinkamų 
pirmajame komunikate pateiktų rekomendacijų2. Tačiau sveikintina, kad įgyvendinant šios 
strategijos tikslus nebus priimtas naujas teisės aktas. Vietos viešojo administravimo 
institucijoms būdingas ne tikslų stygius, bet nepakankamas esamų įsipareigojimų 
įgyvendinimas. Todėl vietos valdžios institucijoms taikant integruotą ataskaitų pateikimo 
metodą ir jas supaprastinant, strategija prisidės prie biurokratijos mažinimo.

  
1 Komisijos tarnybų darbo dokumentas. Sanglaudos politika ir miestai. 2005 m. lapkričio 23 d.
2 KOM(2004)60.
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Sveikintinas patirties mainų tinklo kūrimo skatinimas. Būtina ne vien tik didinti pažangiosios 
patirties duomenų bankų skaičių, bet pirmiausia atsižvelgti į praktinį bendravimą. Be to, 
dalijimasis neigiama patirtimi gali padėti išvengti klaidų.

Ypatingas vaidmuo tenka miesto aplinkos tinklų sukūrimui. Tai turėtų būti remiama vykdant 
naują sanglaudos politiką. URBACT, nacionalinių centrų bandomojo tinklo patirties 
įvertinimas gali būti pagrindu „Europos patirties mainų miestų plėtros srityje pagrindų 
programai“.

Miestų raida, miestų aplinkos politika glaudžiai susijusi su socialinėmis, ekonominėmis, 
teritorinėmis ir demografinėmis problemomis. Todėl būtina ieškoti naujoviškų sprendimų. Dėl 
to su tuo susijusius mokslinius tyrimus būtina vėl įtraukti į 7-ąją mokslinių tyrimų pagrindų 
programą1. 

2009 m. numatytas įvertinimas įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui prisidės ne tik prie miestų 
aplinkos sąlygų gerinimo, bet ir padės įvertinti šiam tikslui skirtų finansinių išteklių 
panaudojimo efektyvumą ir padaryti atitinkamas išvadas.

  
1 KOM(2005)119.


