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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Teritoriālā pasākumu plāna un Leipcigas hartas īstenošanu —  telpiskās vides 
veidošanas un teritoriālās kohēzijas Eiropas rīcības programma
(2007/2190(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Teritoriālo pasākumu plānu1, pirmo rīcības programmu teritoriālā pasākumu 
plāna īstenošanai un Leipcigas hartu2 par ilgtspējīgas Eiropas pilsētas koncepciju3,

– ņemot vērā Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273),

– ņemot vērā Eiropas telpiskās vides veidošanas koncepciju4,

– ņemot vērā 2006. gada Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla darba programmas 
rezultātus,

– ņemot vērā 2013. gada Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla darba programmas 
priekšlikumu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 158. un 159. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā teritoriālā daudzveidība, centru lielais skaits un kompaktas pilsētas ir Eiropas 
Savienības teritorijas raksturīgas iezīmes;

B. tā kā lielāka Eiropas Savienības iedzīvotāju daļa mūsdienās dzīvo pilsētās;

C. tā kā klimata pārmaiņas, pilsētu izplešanās un platības aizņemšana, enerģijas 
izmantošana, demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī nevienlīdzīgā globalizācijas teritoriālā 
ietekme, kas saistīta ar strukturālām pārmaiņām ir aktuālās Eiropas dzīves telpas attīstības 
problēmas;

D. tā kā Teritoriālajā pasākumu plānā noteiktie mērķi attiecībā uz dzīves telpas ilgtspējīgu 
attīstību ir šādi: sabalansētas un vairāku centru izveidošanu paredzošas pilsētu sistēmas 
attīstība un jaunas partnerības izveidošana starp pilsētām un lauku apvidiem, novatorisku 
reģionālo apvienību veidošana, vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšana infrastruktūrai un 

                                               
1 Pieņemta 2007. gada maijā Leipcigā  neoficiālajā Ministru padomē, kas atbildīgi par telpiskās vides veidošanu.
2 Pieņemta 2007. gada novembrī Ponta Delgadā (Azoru salas) neoficiālajā Ministru padomē, kas atbildīgi par 
telpiskās vides veidošanu.
3 Pieņemta 2007. gada maijā Leipcigā  neoficiālajā Ministru padomē, kas atbildīgi par telpiskās vides veidošanu.
4 Pieņemta 1999. gada maijā Potsdamā  neoficiālajā Ministru padomē, kas atbildīgi par telpiskās vides 
veidošanu.
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zināšanām,  Eiropas mēroga riska pārvaldības veicināšana, turpmākai attīstībai pielāgota 
pārvaldība, dabas un kultūras mantojuma aizsardzība;

E. tā kā Leipcigas hartā par ilgtspējīgas Eiropas pilsētas koncepciju noteiktie mērķi ir šādi: 
integrētas pilsētu attīstības politikas pamatu stiprināšana, izveidojot un nodrošinot  
augstas kvalitātes sabiedriskās telpas, infrastruktūras tīklu modernizēšana un enerģijas 
efektivitātes palielināšana, novatorisma un izglītības aktīva veicināšana, īpaši attiecībā uz 
sliktākā situācijā esošiem pilsētu kvartāliem — videi nekaitīga un jaudīga pilsētas 
transporta veicināšana par izdevīgu cenu, pilsētceltniecības valorizācijas stratēģiju 
nepārtrauktības veicināšana, vietējās rūpniecības un vietējā darba tirgus politikas 
stiprināšana, aktīva bērnu un jauniešu izglītības un apmācības politika;

F. tā kā telpiskās vides veidošanas plānošana ir piemērots instruments, lai pārvaldītu platību 
izmantošanu, kā arī apmešanās kultūru dalībvalstīs, reģionos un pilsētās un uz vietas 
noteiktu dzīves apstākļus un attīstības iespējas;

G. tā kā vienlaicīgi ar tādu pārvaldības instrumentu kā kohēzijas politika ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu Teritoriālā pasākumu plāna un Leipcigas hartas mērķu 
īstenošanu, īpaši teritoriālās vides atbilstības pārbaude, integrētā pieeja un teritoriālās 
vides novērošana;

H. tā kā ne tikai kohēzijas politika, bet arī lauku apvidu attīstības politika ievērojami ietekmē 
teritoriālo vidi; un tā kā šo abu politikas jomu integrācija tomēr ir nepietiekama,

I. tā kā publiskās telpiskās vides, dabas un kultūrvides, kā arī arhitektūras kvalitāte būtiski 
ietekmē pilsētu un lauku apvidu iedzīvotāju dzīves apstākļus, un tie ir noteicoši pilsētas 
atrašanās vietas faktori;

J. tā kā jaunrade un novatorisms ir noteicošie resursi, lai pārietu uz globalizētu zināšanu 
sabiedrību; un tā kā telpiskās vides un pilsētu attīstības ilgtspējīgi panākumi ir būtiski 
atkarīgi no vietējā jaunrades potenciāla;

K. tā kā celtniecības kultūra, tas nozīmē, kultūras, ekonomikas, tehnoloģiju, sociālo un 
ekoloģisko aspektu apvienojums, kas ietekmē pilsētu plānošanas un celšanas kvalitāti, ir 
integrētās pilsētu attīstības neatņemama daļa,

1. uzskata, ka Teritoriālā pasākumu plāna un Leipcigas hartas mērķus var īstenot, ja tiek 
ievērota daudzpusīgi izstrādāta, visas nozares aptveroša un viengabalaina attīstības 
stratēģija, ar kuru īsteno dzīvē integrēto pieeju;

2. saistībā ar kohēzijas politikas termiņa vidusposma pārskatu un apsvērumiem par 
kohēzijas politiku laika posmam pēc 2013. gada ierosina, ka integrētās pieejas īstenošanai 
programmu plānošanā un struktūrfondu projektu izvelē jākļūst par obligātu 
priekšnoteikumu;

3. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas iekšējo dienestu grupas izveidošanu, kura nodarbojas 
ar priekšlikumu izskatīšanu par integrētas pieejas īstenošanu; lūdz Komisiju informēt 
Parlamentu par šīs grupas turpmāko darbu;
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4. prasa, lai, izstrādājot kohēzijas politiku laika posmam pēc 2013. gada, īpaši tiktu ņemtas 
vērā  telpiskās vides īpatnības un vajadzības, kā arī ar to pamatota reģioniem atbilstoša 
diferencēšana;

5. aicina Komisiju un Padomi saistībā ar kohēzijas politikas termiņa vidusposma pārskatu 
labāk izmantot sinerģiju ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauku apvidu attīstībai, lai 
attīstītu visu teritoriju; ierosina integrēt Eiropas lauksaimniecības fondu lauku apvidu 
attīstībai reģionālajā politikā, ņemot vērā apsvērumus par kohēzijas politiku laika 
posmam pēc 2013. gada;

6. norāda, ka ne tikai lielajās galvaspilsētās ir novatorisma potenciāls, bet arī dažas perifēras 
teritorijas un lauku apvidi atzīstami par līderiem Lisabonas mērķu īstenošanā; neatlaidīgi 
aicina Komisiju intensīvāk nekā līdz šim pievērsties šo teritoriju panākumu faktoram, lai 
tādējādi izstrādātu attīstības modeļus vidējām un mazpilsētām lauku apvidos;

7. aicina Komisiju un Padomi saistībā ar ES budžeta pārskatīšanu ņemt vērā Teritoriālo 
pasākumu plānu un Leipcigas hartu, kā arī īstenot kvalitatīvus pielāgojumus, kas ļautu 
labāk īstenot ES politikas jomu teritoriālās kohēzijas mērķus;

8. aicina Padomi, pārskatot Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas (ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija) augstākā līmeņa sanāksmē 2008. gada sākumā, noteikt teritoriālās un  pilsētu 
intereses kā attīstības mērķus;

9. pamatojoties uz subsidiaritātes principu, aicina Padomi un dalībvalstis vietējā un 
reģionālajā līmenī, un, pamatojoties uz partnerības principu, — ekonomiskos un sociālos 
partnerus, kā arī attiecīgās nevalstiskās organizācijas iesaistīties Teritoriālā pasākumu 
plāna īstenošanas rīcības programmas un Leipcigas hartas īstenošanā un aktīvi atbalsta 
šos centienus;

10. aicina Komisiju veikt nozarēm atbilstošu ES politikas jomu sistemātisku analīzi, izpētot 
šo politikas jomu teritoriālo ietekmi, kā arī, uzsākot jaunas likumdošanas procedūras, 
īstenot seku novērtēšanu teritoriālajā aspektā; šajā sakarā norāda uz Eiropas Telpiskās 
plānošanas novērošanas tīkla izstrādātajām vērtēšanas metodēm;

11. prasa nostiprināt jaunrades atbalstīšanas politiku telpiskās un pilsētu attīstības plānos ar 
mērķi, izmantojot pieejamos instrumentus (kohēzijas politika, telpiskā un pilsētu 
plānošana), izstrādāt pamatnosacījumus radošas un novatoriskas darbības iespēju 
uzlabošanai;

12. ņemot vērā demogrāfisko attīstību, uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot pilsētu un reģionu 
pielāgošanās spēju, īpašu prioritāti piešķirot patstāvīgai attīstībai un brīvprātīgo darba 
stiprināšanai;

13. aicina dalībvalstis visos apgabalos to teritorijā bez jebkādiem nosacījumiem nodrošināt 
eksistenciāli nepieciešamu pakalpojumu pieejamību, piekļuvi un sasniedzamību, lai 
cilvēkiem visdažādākajos reģionos dotu iespēju izmantot  šo reģionu, kuros viņi dzīvo, 
īpašās priekšrocības un potenciālu; aicina Komisiju, sniedzot atbalstu reglamentējošo 
noteikumu piemērošanā par eksistences nodrošināšanu un par publisko līgumslēgšanas 
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tiesību piešķiršanu apgabalu vietējām pašvaldībām ļaut lielākā mērā ņemt vērā vietējos 
aspektus;

14. ņemot vērā jauno Kopienas kompetenci, kas paredzēta Lisabonas reformu līgumā 
telpiskās plānošanas jomā, lūdz Komisiju izstrādāt paziņojumu par Eiropas mēroga 
pamatsistēmas izstrādāšanu projekta līmenī par pārbaudēm attiecībā uz telpas 
savietojamību, iekļaujot tajā arī Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla darba 
rezultātus;

15. norāda, ka pēc Lisabonas reformu līguma stāšanās spēkā saistībā ar Teritoriālā pasākumu 
plāna pirmās rīcības programmas īstenošanu jāpastiprina  sadarbība un koordinācija starp 
Padomi, Komisiju un Eiropas Parlamentu;

16. ļoti atzinīgi  vērtē, ka reformu līgumā par tā mērķi izvirzīta teritoriālā kohēzija un ka tajā 
paredzētas dalītas likumdošanas pilnvaras Eiropas savienībai un dalībvalstīm šajā jomā; 
aicina Komisiju papildināt Teritoriālā pasākumu plāna īstenošanas rīcības programmu ar 
konkrētiem priekšlikumiem par  Kopienas pasākumiem un iniciatīvām;

17. ierosina turpināt attīstīt Eiropas Dzīves telpas koncepciju un uzstāj, ka jaunās dalībvalstis 
pilnībā jāiesaista šajā koncepcijā;

18. uzskata, ka ir svarīgi regulāri novērtēt, kādi panākumi sasniegti Teritoriālā pasākumu 
plāna īstenošanā; aicina Padomi, Komisiju un visas ieinteresētās puses šajā sakarā 
novērtēt gan panākumus rīcības programmas atsevišķu pasākumu īstenošanā, gan arī šo 
pasākumu ietekmi uz dzīves telpas ilgtspējīgu attīstību Eiropā un to, kā tie veicina šo 
attīstību;

19. aicina Padomi, cik vien iespējams īsā laikā, vienoties par vienkāršiem un izskaitļojamiem 
rādītajiem, ar kuru starpniecību paredzēts novērot telpiskās vides veidošanu ES; ierosina
izmantot gadam paredzēto platības aizņemšanu kā telpiskās vides veidošanas rādītāju vēl 
pirms termiņa vidusposma pārskata;

20. norāda, ka šos rādītājus varētu izmantot kā mērķa aprakstus telpiskās vides veidošanas 
pārvaldībai; ierosina, lai Padome un Komisija šos rādītājus, kas jānosaka, izmanto 
dalībvalstu salīdzinošai novērtēšanai;

21. atbalsta Padomes nodomu katrā neoficiālajā Ministru padomē iesniegt kopēju ziņojumu 
par rīcības programmas īstenošanu; ierosina Padomei apsvērt iespēju par programmu, kas 
paredz savstarpēju izglītošanos (Mutual Learning Programme, MLP) Eiropas telpiskās 
vides veidošanas jomā, kuras mērķis būtu dalībvalstu pieredzes un atzītas prakses 
piemēru apmaiņa;

22. izsaka nožēlu par to, ka Padome vēl nav pieņēmusi rīcības programmu Leipcigas hartas 
mērķu īstenošanai un aicina Padomes turpmākās prezidentūras atgūt nokavēto šajā jomā, 
nodrošinot sistemātiskus papildu pasākumus, kas izriet no Leipcigas hartas;

23. atzinīgi vērtē Slovēnijas prezidentūras iniciatīvu sagatavot un veicināt pasākumus, kas 
stiprina koordināciju starp telpiskās vides veidošanu un pilsētu attīstību, ņemot vērā 
Teritoriālā pasākumu plāna  un Leipcigas hartas mērķu ciešāku sasaistīšanu;
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24. aicina Komisiju un Padomi, īpaši ņemot vērā Urban Audit darba rezultātus, noteikt 
rādītājus pilsētu ilgtspējīgas attīstības salīdzinošai novērtēšanai atbilstoši Leipcigas hartai, 
tādus kā, piemēram, enerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju, vietējā publiskā transporta 
izmantošanas daļa no visas transporta plūsmas vai siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisija uz vienu iedzīvotāju;

25. lūdz Komisiju pastiprināti nodarboties ar pilsētu izplešanās jautājumiem; aicina 
dalībvalstis, ņemot vērā problēmas dalībvalstīs, kas saistītas ar ainavu sagraušanu un 
nepārtrauktu platības arvien lielāku aizņemšanu pilsētu palielināšanās rezultātā, panākt 
efektīvu pasākumu un stratēģiju īstenošanu, lai ierobežotu arvien lielākas platības 
aizņemšanu;

26. ierosina dalībvalstīm uzsvērt pilsētu iekšējās un ārējās attīstības prioritāti, tas nozīmē, 
uzlabot esošās apbūves pielietojuma mainīšanu vai jauna pielietojuma noteikšanu tā vietā, 
lai izmantotu jaunas platības, galvenokārt ar ilgtspējīgas platību pārvaldības palīdzību;

27. ar nožēlu konstatē, ka pieaug atšķirības ienākumos Eiropas galvaspilsētu reģionos un 
pilsētās, un aicina dalībvalstis risināt šo problēmu un to vairāk ņemt vērā programmu 
plānošanā attiecībā uz  struktūrfondu līdzekļu piešķiršanu;

28. uzskata, ka pilsētām noteikta īpaša atbildība Kopienas klimata aizsardzības mērķu 
īstenošanā; atgādina dalībvalstīm par to, ka klimata aizsardzība jānostiprina par pilsētu 
attīstības būtisku mērķi;

29. aizstāv viedokli par to, ka jāpastiprina centieni, lai uzlabotu integrāciju un sociālo 
kohēziju, īpaši pārvarot trūkumus pilsētu celtniecībā un uzlabojot vides apstākļus, 
stabilizējot kvartālus ar īpašām problēmām un nodrošinot pievilcīgus dzīvokļu, darba un 
brīvā laika pavadīšanas piedāvājumus;

30. aicina Komisiju saistībā ar Septīto pētniecības pamatprogrammu pastiprināti atbalstīt 
projektus, kas veicina attīstību un pieredzes apmaiņu attiecībā uz ilgtspējīgu pilsētu 
pārvaldību, pilsētu vides problēmu risināšanu, kā arī veicina pilsētu ieguldījumu cīņā pret 
klimata pārmaiņām;

31. uzskata, ka pilsētu identitātes stiprināšana un aktīva pilsoniskā sabiedrība pilsētās var dot 
ieguldījumu Leipcigas hartas veiksmīgā īstenošanā;

32. aicina dalībvalstis turpmāk lielākā mērā nekā līdz šim ņemt vērā celtniecības kultūru, kas 
ir pilsētu dzīves līmeņa izšķirošs faktors saistībā ar ilgtspējīgu pilsētu attīstību;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī  Reģionu 
komitejai.
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