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IEROSINĀJUMI

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

1. piekrīt Komisijas atzinumam, kas pausts tās Zaļajā grāmatā „Ceļā uz jaunu pilsētu 
mobilitātes kultūru” (COM(2007)0551), ka pilsētu mobilitāte ir svarīgs faktors, kas sekmē 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību un būtiski ietekmē noturīgu attīstību ES, tādējādi 
veicinot Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju mērķu sasniegšanu;

2. uzsver, ka vienlīdzīgas transporta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem pilsētu 
iedzīvotājiem ir būtiska, lai panāktu ES teritoriālo izlīdzināšanu;

3. uzsver, ka pilsētu mobilitātei ir nozīmīga loma iekšējās izlīdzināšanas nodrošināšanā 
pilsētu centros un ka tādēļ pilsētu transporta attīstības stratēģijām ir jābūt cieši saistītām ar 
plašākām telpiskās attīstības un pilsētu attīstības stratēģijām;

4. ir pārliecināta, ka, lai gan transporta infrastruktūras un pakalpojumu kvalitāte ir būtisks 
faktors, kas nodrošina pilsētu centru pievilcību un konkurētspēju, tomēr ieguldījumu 
efektivitāte transporta nozarē ir atkarīga no tās piesaistes atsevišķu pilsētu centru noturīgas 
attīstības stratēģijai;

5. aicina Komisiju, dalībvalstis, reģionālās un vietējās iestādes pieņemt integrētu pieeju 
ieguldījumu plānošanā pilsētām;

6. aicina Komisiju atkārtoti izskatīt ES tiesību aktus un pamatnostādnes, kas tieši vai netieši 
ietekmē veidu, kādā tiek panākta noturīga pilsētu attīstība, ar mērķi piedāvāt reģioniem un 
pilsētām vienotu atsauces sistēmu, lai atvieglotu izvēles izdarīšanu attiecībā uz attīstības 
stratēģijas plānošanu un īstenošanu;

7. uzsver, ka pilsētu attīstības plānošana ir vietējo iestāžu kompetencē, un aicina Komisiju 
atbalstīt vietējās iestādes, sekmējot izmēģinājuma projektus un eksperimentālos projektus, 
sniedzot palīdzību pilsētu plānošanas izpētē un veicinot pieejamo finanšu resursu 
izmantošanu dalībvalstīs;

8. ir pārliecināta, ka, izveidojot noturīgu ilgtermiņa pilsētas attīstības plānu, ir jāiekļauj 
nosacījums par piekļuvi atbalstam no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda;

9. uzsver pilsētu un reģionu sadarbības svarīgumu optimālo attīstības stratēģiju izstrādē un 
aicina Komisiju iekļaut pilsētu mobilitāti pieredzes un labas prakses apmaiņas pasākumos, 
it īpaši URBACT programmas ietvaros un atzinumā „Reģioni ekonomiskām pārmaiņām”.
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