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Rezumējums

Šajā pētījumā sniegts pārskats par jūras maģistrāļu programmu kopš tās izveides.
Uz veiktās izpētes pamata konstatēti trīs galvenie šķēršļi.

Tie ir šādi: 1) ieinteresētās personas nav pietiekami informētas par programmu;
2) nepārtrauktības trūkums pēc projekta finansēšanas beigām; 3) ieinteresēto
personu sadarbība ne vienmēr ir optimāla.

Kopā ar citiem šķēršļiem šie trīs faktori ir vājinājuši programmas potenciālo
ietekmi. Tāpēc ir izstrādāti ieteikumi un iespējamie scenāriji, kā pilnveidot jūras
maģistrāļu koncepciju.
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KOPSAVILKUMS

Mērķis
Kopš jūras maģistrāļu (JM) programmas ieviešanas 2001. gadā koncepcija ir mainījusies un
pēc kuģniecības nozares pārmaiņām un Eiropas darba kārtības uzsvaru maiņas tika
pielāgota. Transporta un tūrisma komiteja lūdza veikt pētījumu par jūras maģistrāļu
koncepcijas pilnveidi, lai iegūtu pilnīgu pārskatu par koncepcijas vēsturisko attīstību.
Pārskata kontekstu veido pamatīgās reformas, kas attiecas uz Eiropas transporta tīklu
(TEN-T) un tā finansēšanu ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI)
jaunajā daudzgadu finanšu shēmā.

Šajā ziņojumā sniegts minētais pārskats par jūras maģistrāļu programmu un tas izmantots
par pamatu ieteikumiem un iespējamajiem scenārijiem, kā uzlabot JM koncepciju.
Izmantota gan dokumentu izpēte attiecīgās literatūras pārskata veidā, gan informācija, kas
intervijās un apsekojumos iegūta no ostām un citām ieinteresētajām personām.

JM programmas attīstība
JM programma ieviesta 2001. gadā ar Eiropas Komisijas balto grāmatu par transporta
politiku „Eiropas transporta politika 2010. gadam: laiks pieņemt lēmumu”. Baltajā grāmatā
Komisija pauda vēlmi atdzīvināt tuvsatiksmes kuģošanu un izveidot Eiropas tuvsatiksmes
kuģošanas līniju tīklu. 2004. gadā TEN-T programmā (2007–2013) JM koncepcija tika
padziļināta un to izveidei tika piešķirts prioritāra projekta statuss. Uz to rosināja
tuvsatiksmes kuģošanas potenciāls palīdzēt samazināt autoceļu noslogojumu un uzlabot
piekļuvi nomaļiem reģioniem un salām. Tika gaidīts, ka šāda rīcība uzlabos kohēziju un
iekšējā tirgus dinamiku.

Saskaņā ar TEN-T 2004. gada pamatnostādnēm projektos, par kuriem iesniedz pieteikumus
uz JM finansējumu, vajadzētu būt iesaistītām vismaz divām ostām divās dalībvalstīs un to
mērķim vajadzētu būt transporta veidu maiņai vai kohēzijai. JM programma var papildināt
dažādus ieguldījumus, kas saistīti ar

 ostu aprīkojumu un infrastruktūru un iekšzemes savienojumiem;

 aprīkojuma (piemēram, bagarēšanas iekārtu un ledlaužu) pieejamību visa gada
garumā;

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieguldījumiem satiksmes vadības vai
elektroniskās ziņošanas sistēmu vajadzībām;

 sākuma palīdzību, ja projekta finansiālās dzīvotspējas vajadzībām nepieciešams
publiskā sektora atbalsts; šādu palīdzību sniedz tikai divus gadus un tikai pienācīgi
pamatotu kapitāla izmaksu atbalstam;

 pētījumiem, kuros apzina tirgus potenciālu jaunu pakalpojumu ieviešanai un analizē
jaunas un esošas kravas plūsmas jauniem pakalpojumiem, kā arī ietekmes
novērtējumus, īstenošanu un finansēšanu.
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2012. gadā tika izklāstīta stratēģija „Eiropa 2020”. Šī stratēģija cita starpā ir vērsta uz
ilgtspējību. Pēc jauno TEN-T pamatnostādņu pieņemšanas 2013. gadā ilgtspējības aspekts
ir iestrādāts arī JM programmā. Jaunās pamatnostādnes nosaka, ka JM un TEN-T
finansējums kļūst par EISI daļu, un sniedz jaunas JM programmas iespējas, proti:

 savienojumi ar trešo valstu ostām;

 iekšzemes savienojumu iekļaušana;

 alternatīvu degvielas veidu projektu iekļaušana.

Konstatējumi
Jūras maģistrāļu programma ir kļuvusi par ES programmu, kuras ietvaros ar TEN-T
finansēti vairāk nekā 40 projekti, stimulu kopējam budžetam — ieskaitot 2013. gada
uzaicinājumus — pārsniedzot EUR 400 miljonus. Saskaņā ar aplēsēm publiskā un privātā
sektora dalībnieku kopējie ieguldījumi ir EUR 2 miljardi. Turklāt četri projekti tika finansēti
ar programmu Marco Polo, stimuliem izlietojot nedaudz mazāk par EUR 20 miljoniem. Par
spīti šiem ievērojamiem ieguldījumiem tuvsatiksmes kuģošanas īpatsvars attiecībā pret
citiem transporta veidiem 2001.–2011. gada periodā nedaudz samazinājās. Tāpēc varētu
teikt, ka tuvsatiksmes kuģošanas stimulēšana nav tiešā veidā radījusi strukturālus šā
transporta veida konkurētspējas uzlabojumus.

Taču var secināt, ka JM programma ir netieši stimulējusi labāku ostu sadarbību, kam ar
laiku varētu būt labvēlīga ietekme uz tuvsatiksmes kuģošanas plūsmu vadību un pilnveidi.

Galvenie trūkumi, uz kuriem norādījuši gan pētnieki, gan pašas ostas, ir šādi:

 dažas ostas (gan lielas, gan mazas) joprojām nav informētas par JM programmu;

 JM programmu negatīvi ietekmējis tas, ka to neuzskata par pievilcīgu iespēju, jo JM
koncepcija kopš paša sākuma nav bijusi sevišķi skaidra. Dažas ostas, kam JM
programma nav sveša, nav informētas par tās daudzveidību;

 programmas galvenie saņēmēji nepietiekami pārzina tās sniegtās iespējas. Daudzi
ostu pārstāvji (kuri tika intervēti) norādīja, ka nezina visas programmas sniegtās
iespējas. Līdz ar to netiek izmantotas potenciālas, interesantas tuvsatiksmes
kuģošanas savienojumu iespējas. Pat ja ieinteresētās personas par programmu zina,
ar to saistītās procedūras uzskata par apgrūtinošām. Turklāt uzaicinājumus iesniegt
priekšlikumus dažkārt ir grūti pareizi saprast. Informācijai par uzaicinājuma iesniegt
priekšlikumus prioritātēm vajadzētu būt skaidrākai un lakoniskākai. Projektu un
konsorciju izveidei vajadzīgais laiks noslogo ostas iestāžu darba spējas;

 pašlaik trūkst skaidra JM programmas ietekmes novērtējuma. Tas liek secināt, ka
nolūkā novērtēt ieguldījumu ietekmi transporta tirgū kopumā pirms ieguldījumu
veikšanas jānosaka labāki galvenie darbības rādītāji;

 JM programma pastāvīgi jākoriģē un jāpielāgo, ņemot vērā tirgus virzītājspēkus.
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Ieteikumi un scenāriji
Vispārīgs ieteikums visos potenciālajos scenārijos ir uzlabot JM programmas pamanāmību.
Skaidri jāapzina ieinteresētās personas, un šo personu iesaistei varētu izmantot aktīvu
pieeju. JM projektu pieteikšanas procesi pēc iespējas jāvienkāršo, uzaicinājumiem iesniegt
piedāvājumus jābūt vienkāršiem un skaidriem. Proaktīvi jāvēršas pie ieinteresētajām
personām, iepazīstinot ar iespējām, ko sniedz JM programma.

Citi ieteikumi ir pielāgoti konkrētiem scenārijiem. Līdztekus pamatscenārijam — JM
programmas turpināšanai tās pašreizējā veidā — izstrādāti vēl divi scenāriji:

1) ilgtspējības scenārijs, ar kuru tiktu samazināta ietekme uz vidi, izmantojot
alternatīvas degvielas, novatoriskas kuģu konstrukcijas, ostu aprīkojumu, kā arī
jaunus materiālus, piemēram, kompozītmateriālus. Lai JM programma ilgtspējīgi
ietekmētu jūras maģistrāļu kvalitāti un konkurētspēju, programma ir jāuzlabo;

2) piegādes ķēdes vadības scenārijs, kura centrā ir visa piegādes ķēde, kas ietver arī
tuvsatiksmes kuģošanu. Citāda rakstura projekti varētu nesasniegt sākotnējos
mērķus, jo projektam svarīgu ieinteresēto personu sadarbība var nebūt pietiekama.
Jūras maģistrāles ietilpst sarežģītās piegādes ķēdēs, kas jūras ostās nedz sākas,
nedz beidzas. Daudzos (ja ne visos) gadījumos tuvsatiksmes kuģošana ir viens no
dažādiem ķēdes transporta veidiem, un šajās ķēdēs ir dažādas ieinteresētās
personas — no nosūtītāja līdz galapatērētājam. JM projektos jāņem vērā integrētā
piegādes ķēde, lai tie būtu nevis izolēti projekti, bet gan savienoti ar citiem ķēdes
posmiem. Piegādes ķēdes, kurās tuvsatiksmes kuģošanai ir centrāla loma, sniedzas
pāri Eiropas robežām. Eiropas ražošanas un patēriņa reģionus tās savieno ar citiem
svarīgiem Eiropas un ārējiem reģioniem. Trešās valstis jāuzskata par tuvsatiksmes
kuģošanas tīkla elementiem un tāpēc jāiesaista JM projektos.


