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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos veiksmingo įgyvendinimo 
(angl. Follow-up) – Europos teritorijų planavimo ir teritorinės sanglaudos veiksmų 
programa
(2007/2190(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Teritorinę darbotvarkę1, į pirmąją Teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo 
veiksmų programą2 ir Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartiją3,

– atsižvelgdamas į Ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą 
(COM(2007)0273),

– atsižvelgdamas į Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) 2006 m. darbo
programos rezultatus4,

– atsižvelgdamas į Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) 2013 m. darbo 
programą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi teritorinė įvairovė, policentrizmas ir kompaktiškas miestas yra svarbiausi
Europos teritorijos požymiai,

B. kadangi dauguma Europos piliečių šiandien gyvena miestuose,

C. kadangi klimato kaita, pakrikas miestų vystymasis (angl. urban sprawl) ir teritorijų
panaudojimas, energijos panaudojimas, demografinė kaita ir nevienodi su struktūriniais 
pokyčiais susiję globalizacijos padariniai yra svarbūs iššūkiai Europos teritorijų
planavimo sričiai,

D. kadangi Teritorinėje darbotvarkėje suformuluoti tvaraus teritorijų planavimo tikslai: 
subalansuota ir policentrinė miestų sistemos plėtra ir nauja miesto ir kaimo partnerystė, 
pažangių regioninių branduolių skatinimas, vienodos prieigos prie infrastruktūros ir žinių 
užtikrinimas, transeuropinio rizikos valdymo skatinimas, perspektyvi vadyba ir gamtos 
bei kultūros paveldo apsauga,

                                               
1 Priimta neformaliame už teritorijų planavimą atsakingų ministrų susitikime Ponta Delgada (Azoruose), 2007 m. 
lapkričio mėn.
2 Priimta neformaliame už teritorijų planavimą atsakingų ministrų susitikime Leipcige, 2007 m. gegužės mėn.
3 Priimta neformaliame už teritorijų planavimą atsakingų ministrų susitikime Leipcige, 2007 m. gegužės mėn.
4 Priimta neformaliame už teritorijų planavimą atsakingų ministrų susitikime Potsdame, 1999 m. gegužės mėn.
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E. kadangi Leipcigo chartijoje suformuoti tvariojo Europos miesto tikslai: aktyvesnis 
integruotos miestų plėtros politikos įgyvendinimas kuriant ir užtikrinant kokybiškas 
visuomeninės paskirties erdves, infrastruktūrinių tinklų atnaujinimas ir veiksmingesnis 
energijos panaudojimas, aktyvus naujovių ir švietimo skatinimas ir ekologiško, 
veiksmingo ir pigaus miesto transporto apleistuose miestų kvartaluose skatinimas, miesto 
statybų atnaujinimo strategijų įgyvendinimas, vietos ekonomikos ir vietos darbo rinkos 
politikos stiprinimas, aktyvi vaikų ir jaunimo mokymo ir švietimo politika,

F. kadangi teritorijų planavimas yra tinkama teritorijų panaudojimo ir gyvenviečių 
struktūros valstybėse narėse, regionuose ir miestuose administravimo ir gyvenimo sąlygų 
ir plėtros galimybių jose atskleidimo priemonė,

G. kadangi siekiant Teritorinėje darbotvarkėje ir Leipcigo chartijoje numatytų tikslų būtina 
įgyvendinti ne tik sanglaudos politiką, bet ir kitas priemones, ypač poveikio teritorijai 
įvertinimą, integruotą metodą ir teritorijų stebėseną,

H. kadangi ne tik sanglaudos, bet ir kaimo vietovių plėtros politika labai veikia teritorijų 
planavimą; kadangi šių abiejų politikos rūšių sąveika nėra tinkama,

I. kadangi visuomeninės paskirties teritorijų kokybė, gamtinė ir kultūrinė aplinka ir 
architektūra lemia miesto ir kaimo vietovių gyventojų gyvenimo sąlygas ir skatina verslo 
plėtrą,

J. kadangi kūrybingumas ir naujovės labai svarbūs tampant globalizuota žiniomis pagrįsta
visuomene; kadangi tvaraus teritorijų ir miestų planavimo sėkmę lemia vietos kūrybinio 
potencialo plėtra,

K. kadangi statybų kultūra – kultūrinių, ekonominių, technologinių, socialinių ir ekologinių 
aspektų visuma, turinti įtakos planavimo ir statybų kokybei ir eigai, yra pagrindinė 
integruoto miestų planavimo sudedamoji dalis,

1. mano, kad Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos tikslus galima pasiekti tik 
įgyvendinant plačią, įvairius sektorius apimančią ir vientisą plėtros strategiją, padedančią 
įgyvendinti integruotą metodą;

2. siūlo atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą ir atsižvelgiant į svarstymus dėl 
sanglaudos politikos po 2013 m. būtinai taikyti integruotą metodą numatant programas ir 
atrenkant struktūrinių fondų projektus;

3. džiaugiasi, kad buvo įkurta įvairius sektorius apimanti Komisijos darbo grupė 
(angl. Inter-Service Group), analizuojanti pasiūlymus dėl integruoto metodo 
įgyvendinimo; prašo Komisiją informuoti Europos Parlamentą apie šių darbų eigą;

4. ragina formuojant sanglaudos politiką po 2013m. ypač atsižvelgti į teritorinius ypatumus 
ir poreikius ir su tuo susijusius regioninius skirtumus;

5. ragina Komisiją ir Tarybą atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą tinkamiau 
panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas visos teritorijos 
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plėtrai; siūlo atsižvelgiant į svarstymus dėl sanglaudos politikos po 2013 m. EŽŪFKP
panaudoti regionų politikai įgyvendinti; 

6. nurodo, kad ne tik metropoliniai regionai turi naujovių potencialą, bet ir kai kurios
pakraščio ir kaimo vietovės pirmauja siekdamos Lisabonos tikslų; ragina Komisiją 
aktyviau labiau nei iki šiol analizuoti šių teritorijų sėkmės veiksnius, kad atsižvelgiant į 
tai būtų parengtas mažų ir vidutinio dydžio miestų užmiesčio teritorijose sėkmės modelis;

7. ragina Komisiją ir Tarybą atliekant ES biudžeto kontrolę atsižvelgti ir tinkamai pritaikyti 
Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos nuostatas, nes tai prisidės prie ES 
teritorinės sanglaudos tikslų įgyvendinimo;

8. ragina Tarybą 2008 m. Europos aukščiausio lygio susitikime analizuojant Lisabonos ir 
Geteborgo strategijas (Tvarios plėtros strategija) vienu iš tikslų įvardyti teritorinius ir 
miesto reikalus;

9. ragina Tarybą ir valstybes nares, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, skatinti vietos ir 
regiono, o partnerystės principu – verslo ir socialinius partnerius bei atsakingas 
nevyriausybines organizacijas dalyvauti Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos 
įgyvendinimo veiksmų programoje ir aktyviai remia šias pastangas;

10. ragina Komisiją atlikti sisteminę atskirų ES politikos sektorių analizę, atsižvelgiant į jų 
teritorinius padarinius ir naujų įstatymo projektų teritorinių padarinių įvertinimą;
atkreipia dėmesį į Europos teritorinio planavimo tinklo (ESPON) parengtus įvertinimo 
metodus;

11. ragina teritorijų ir miestų planavimo srityje įgyvendinti kūrybingą politiką, kad 
panaudojant esamą potencialą (sanglaudos politiką, teritorijų ir miestų planavimą) būtų 
galima sukurti pamatines sąlygas geresnei kūrybingai ir novatoriškai veiklai;

12. mano, kad siekiant demografinės plėtros būtina gerinti miestų ir regionų lankstumą,
didžiausią dėmesį skiriant savarankiškai plėtrai ir aktyvesnei savanorių veiklai;

13. ragina valstybes nares visose savo teritorijose užtikrinti galimybę ir prieigą prie
visuotinės svarbos paslaugų, kad įvairių regionų žmonės turėtų galimybę panaudoti 
išskirtines savo regiono galimybes ir potencialą; ragina Komisiją savo instrukcijose dėl 
pamatinių nuostatų dėl visuotinės svarbos paslaugų ir viešųjų paslaugų pirkimo teisės 
taikymo regionams priklausančiose teritorijose didesnį dėmesį skirti vietos lygmeniui;

14. prašo Komisiją, atsižvelgiant į naujojoje Lisabonos reformų sutartyje numatytą Bendrijos 
kompetenciją teritorijų planavimo srityje, parengti komunikato projektą dėl poveikio 
teritorijai įvertinimo projektų pagrindų sukūrimo Europoje, remiantis Europos teritorinio 
planavimo tinklo (ESPON) veikla;

15. nurodo, kad įsigaliojus Lisabonos reformų sutarčiai, įgyvendinant pirmąją Teritorinės 
darbotvarkės veiksmų programą būtina labiau koordinuoti Tarybos, Komisijos ir Europos 
Parlamento bendradarbiavimą ir veiklą;
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16. labai džiaugiasi, kad teritorinė sanglauda laikoma Reformų sutarties tikslu ir joje atskirta
ES ir valstybių narių kompetencija įstatymų leidybos srityje; ragina Komisiją papildyti 
Teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo veiksmų programą konkrečiais pasiūlymais dėl 
bendruomenių priemonių ir iniciatyvų;

17. siūlo toliau vystyti Europos erdvės plėtros perspektyvą (EEPP) ir ragina į šios 
koncepcijos įgyvendinimą visiškai įtraukti naująsias valstybes nares;

18. mano, kad svarbu nuolatos analizuoti Teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo rezultatus; 
ragina Tarybą, Komisiją ir visas suinteresuotąsias šalis įvertinti pavienių veiksmų
programos priemonių įgyvendinimą, šių priemonių padarinius ir jų įtaką tvariai teritorinei 
Europos plėtrai;

19. ragina Tarybą kaip galima greičiau susitarti dėl paprastų ir kiekybinių ES teritorijų 
planavimo stebėjimo kriterijų; siūlo dar prieš atliekant tarpinį sanglaudos politikos 
įvertinimą metinį teritorijų panaudojimo rodiklį taikyti vertinant teritorijų plėtrą;

20. nurodo, kad šiuos vertinimo kriterijus būtų galima taikyti administruojant teritorijų 
planavimą; siūlo Tarybai ir Komisijai panaudoti šiuos kriterijus atliekant valstybių narių 
lyginamąją analizę (angl. Bench-marking);

21. pritaria Tarybos ketinimui per kiekvieną neformalios ministrų Tarybos susitikimą pateikti 
bendrąją veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą; siūlo Tarybai Europos teritorijų 
planavimo srityje atsižvelgti į savitarpio mokymosi programą (angl. Mutual Learning 
Programme), skirtą keistis patirtimi ir valstybių narių gerosios patirties pavyzdžiais;

22. apgailestauja, kad Taryba dar nepriėmė Leipcigo chartijos tikslų įgyvendinimo veiksmų 
programos, ir ragina tai atlikti pirmininkavimą ES Tarybai perimsiančią valstybę narę ir
taip užtikrinti sistemingą Leipcigo chartijos veiksmingą įgyvendinimą (angl. Follow-up);

23. džiaugiasi Slovėnijos iniciatyva pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu parengti ir 
skatinti priemones, gerinančias teritorijų ir miestų planavimo koordinavimą, atsižvelgiant 
į glaudesnį Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos tikslų susiejimą;

24. ragina Komisiją ir Tarybą ypatingą dėmesį skiriant miesto audito darbo rezultatams ir 
remiantis Leipcigo chartija nustatyti miestų tvarumo įvertinimo kriterijus, pavyzdžiui,
energijos sunaudojimą vienam gyventojui, visuomeninio transporto panaudojimo dalį
visame transporto sraute ar išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tenkantį
vienam gyventojui;

25. prašo Komisiją atkreipti didesnį dėmesį į pakriką miestų vystymąsi (angl. urban sprawl);
ragina valstybes nares, atsižvelgiant į miestų augimo valstybėse narėse nulemtas 
kraštovaizdžio suardymo ir ilgalaikio teritorijų panaudojimo problemas, įgyvendinti 
veiksmingas priemones ir strategijas, ribojančias teritorijų panaudojimą;

26. siūlo valstybėms narėms labiau atsižvelgti į miestų vidaus, o ne užmiesčių planavimą,
taigi pirmiausia pasitelkiant tvarią teritorijų vadybą pagerinti esamo užstatymo
atnaujinimą ir partvarkymą, užuot pradėjus naudoti naujas teritorijas;
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27. apgailestauja, kad Europos metropoliniuose regionuose ir miestuose didėja pajamų 
skirtumai, ir ragina valstybes nares šiai problemai skirti didesnį dėmesį ir į tai labiau 
atsižvelgti rengiant struktūrinių fondų lėšų paskirstymo programas;

28. mano, kad miestai ypač atsakingi už bendrųjų klimato apsaugos tikslų įgyvendinimą; 
primena valstybėms narėms, kad klimato apsauga turi tapti vienu svarbiausių miesto 
plėtros tikslų;

29. ragina dar labiau pagerinti integraciją ir sanglaudą, ypač šalinant miestų statybų trūkumus 
ir gerinant aplinkos sąlygas, tvarkant apleistus kvartalus ir kuriant patrauklias gyvenimo, 
darbo ir laisvalaikio sąlygas;

30. ragina Komisiją įgyvendinant Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą labiau 
remti projektus, skatinančius plėtrą ir keitimąsi patirtimi tvarios miestų vadybos srityje, 
miesto aplinkosaugos problemų sprendimą ir miestų indėlį kovojant su klimato kaita;

31. mano, kad miesto savitumo puoselėjimas ir aktyvūs miesto gyventojai gali prisidėti prie 
sėkmingo Leipcigo chartijos įgyvendinimo;

32. ragina valstybes nares labiau atsižvelgti į statybų kultūrą, kuri planuojant tvarią miestų 
plėtrą lemia gyvenimo mieste kokybę;

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.
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