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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka ilgtspējīga Eiropas stratēģija attiecībā uz mobilitāti pilsētā ir nepieciešama, lai 
Eiropas Savienība varētu sasniegt nosprausto mērķi — līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 %; pauž nožēlu par Komisijas kavēšanos publicēt 
rīcības plānu, ko sākotnēji bija paredzēts izdarīt 2008. gada beigās;

2. atgādina, ka pilsētas transporta politika ir pakļauta subsidiaritātes principam, tomēr 
uzsver, ka vietējās varas iestādes nevar atrisināt transporta problēmas bez sadarbības un 
koordinācijas Eiropas mērogā, tādēļ Komisijai jānodrošina izpēte un tiesiskais 
regulējums, jāfinansē pētniecība un jāveicina un jāizplata labas prakses izmantošana; 
prasa Komisijai publicēt krājumu ar attiecīgām Eiropas reglamentējošām normām;

3. prasa, lai integrētas pieejas princips tiktu izmantots uz partnerību balstītā pārvaldībā, 
apvienojot pilsētu, piepilsētu, valsts un Eiropas līmeņa pārstāvjus, un lai tiktu ņemtas vērā 
ar transportu saistītas problēmas: sociālā integrācija, troksnis, konkurētspēja, vide utt.; 
atkārtoti prasa, lai integrēta pieeja būtu obligāta programmu izstrādē un ar 
struktūrfondiem saistītu projektu izvēlē;

4. prasa Komisijai izstrādāt rīkus, kas atvieglotu ilgtspējīgas integrētas transporta politikas 
īstenošanu un vērtēšanu:

 palīdzēt dalībvalstīm un pilsētām uzlabot teritoriālās plānošanas ilgtspējību un 
pilsētas un piepilsētu transporta plānošanu, it īpaši pilsētām izstrādājot mobilitātes 
plānus; šajā sakarā aicina uzņēmējus pilnvērtīgi piedalīties šajā stratēģijā, izmantojot 
sagatavotos mobilitātes plānus;

 veicināt integrētas pieejas un uz partnerību balstītas pārvaldības īstenošanu, 
izstrādājot vadlīnijas, kas paredzētas dalībniekiem attiecīgajā teritorijā, un veicot 
izpēti par neintegrētas pieejas izmaksām;

 noteikt atbilstošus un saskaņotus rādītājus un izstrādāt pilsētas transporta statistisko 
datu tabulas, kas ļautu veikt starppilsētu salīdzinošu vērtējumu.
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