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KOPSAVILKUMS 

Pētījuma konteksts un mērķis 

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ir ES transporta politikas stūrakmens. Pašreizējais 
daudzgadu finanšu shēmas periods 2013. gadā noslēgsies, un šajā saistībā 2011. gada 
oktobrī Komisija publicēja priekšlikumus TEN-T un reģionālās politikas pārskatīšanai. 
 
Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja ir pasūtījusi šo pētījumu, lai iegūtu pārskatu 
par svarīgākajiem spēkā esošajiem un turpmākajiem finanšu instrumentiem un finansējuma 
avotiem ES transporta infrastruktūrai, jo īpaši TEN-T. 
 

TEN-T politikas pārskats 

Pārskatot spēkā esošo TEN-T politiku, Komisija secināja, ka daudzu svarīgāko projektu 
(prioritāro projektu) īstenošana ir iekavēta. Viens no iemesliem ir nepietiekams projektu 
finansējums. Līdz šim TEN-T politika ir nodrošinājusi slikti sasaistītu valsts projektu 
mozaīku, nevis savstarpēji pilnīgi savienotu Eiropas mēroga tīklu. Tāpēc lielāka uzmanība ir 
jāpievērš pārrobežu savienojumiem, vairākveidu pārvadājumu integrācijai un uzlabotai 
sadarbspējai. 
 

Komisijas priekšlikumi un TEN-T finansēšana 

Komisijas priekšlikumos1 ir aplūkoti dažādi šo problēmu risinājumi. Vispirms jānorāda, ka ir 
izveidots divu līmeņu tīkls, kuru veido pamattīkls, kas savstarpēji savieno visas svarīgākās 
ekonomiskās aglomerācijas un nozīmīgākās ostas un lidostas, kā arī plašāks visaptverošs 
tīkls, kas aptver visus būtiskākos starptautiskos transporta savienojumus. Turklāt par 
prioritāriem būtu jānosaka projekti, kuri uzlabo pārrobežu savienojumus un veicina klimata 
mērķu sasniegšanu. 
 
2011. gadā pieņemtajā Baltajā grāmatā par transporta nozari ir norādīts mērķis līdz 
2050. gadam pabeigt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) izveidi un līdz 2030. gada beigām 
izveidot pamattīklu. Komisija ir aprēķinājusi, ka, lai pabeigtu TEN-T izveidi, līdz 
2020. gadam ir jāveic ieguldījumi aptuveni EUR 500 miljardu apmērā un aptuveni 
EUR 250 miljardi no šīs summas būs jāiegulda pamattīklā (COM(2011)665/3). 
 
Paredzams, ka laikā no 2007. līdz 2013. gadam kopējais ieguldījumu apjoms TEN-T 
sasniegs EUR 390 miljardus un lielāko daļu no šīs summas, proti, 73 % 
(EUR 285 miljardus) nodrošinās citi (valstu) resursi. Atlikušos 27 % (EUR 105 miljardus) 
finansē no ES un Eiropas Investīciju bankas (EIB) līdzekļiem. 
 

Jaunajā priekšlikumā ierosinātā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments — transports) budžets ir gandrīz četras reizes 
lielāks par spēkā esošās TEN-T programmas budžetu, proti, EUR 31,7 miljardi salīdzinājumā 
ar EUR 8 miljardiem. Šis pieaugums ir daļēji skaidrojams ar faktu, ka Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam Kohēzijas fonda (KF) budžetā ir paredzēti 
EUR 10 miljardi, tādējādi atbilstīgajās valstīs TEN-T tīklam salīdzinājumā ar citiem 
transporta infrastruktūras veidiem piešķirot prioritāru statusu. 
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Turklāt Komisijas mērķis ir stimulēt privātos ieguldītājus, piemēram, institucionālos 
ieguldītājus, veikt ieguldījumus TEN-T projektos. Priekšlikuma par projektu obligāciju 
iniciatīvu mērķis ir veicināt šos ieguldījumus, jo iniciatīva, nodrošinot garantijas, var uzlabot 
projektu kredītreitingu. Tas nozīmē, ka daļa kredītrisku tiek novirzīta uz EIB, kas 
izmēģinājuma posmā (2012.–2013. gadā) no TEN-T programmas saņem fiksētu 
maksājumu EUR 230 miljonu apmērā. Ir norādīts, ka šādas rīcības nolūks ir tirgus darbības 
traucējumu novēršana: ir minēta nepietiekama likviditāte tirgū un izvairīšanās no riska, bet 
pastāv šaubas par to, vai šīs parādības ir uzskatāmas par faktiskiem tirgus darbības 
traucējumiem. EK paredz, ka projektu obligāciju iniciatīva nodrošinās līdzsvarojumu, kura 
apmērs 15–20 reizes pārsniedz EK ieguldījumu, lai gan precīzs „līdzsvarojuma” apmērs nav 
droši zināms (SEC(2011)1237).  
 
Uzmanība būtu jāveltī arī publiskā un privātā sektora partnerībām (PPP). PPP ir projekta 
strukturēšanas un privātā sektora finansējuma piesaistīšanas veids. Lai gan PPP 
popularitāte palielinās, tas nav globāla mēroga risinājums, jo jaunāko PPP projektu rezultāti 
nav bijuši vienlīdz veiksmīgi. Vairāki projekti ir zaudējuši finansiālo ilgtspēju, un tas nereti 
skaidrojams ar daudz ierobežotāku satiksmes apjomu, nekā bija plānots. PPP izmantojums 
ir īpaši noderīgs gadījumos, kad projekta ietvaros būvniecības uzņēmumam tiek 
nodrošināta rīcības brīvība saistībā ar plānošanu un būvniecību. Saistībā ar PPP vienmēr 
vajadzīgas labas konsultācijas iepirkumu jomā, un tos nevajadzētu pieņemt, lai panāktu 
projektu izslēgšanu no bilances, kā tas ir noticis iepriekš. Ļoti uzmanīga pieeja jāpiemēro 
tiem PPP, kuri ir atkarīgi no pieejamības un/vai ar rezultātiem saistītiem maksājumu 
mehānismiem. 
 

ES fondu stratēģiskā un operatīvā saskaņošana 

Ar TEN-T programmas līdzekļiem galvenokārt tiek finansēta dzelzceļa un iekšzemes 
ūdensceļu infrastruktūra, bet aptuveni puse no daudz lielāka KF un Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) piešķīruma attiecas uz ceļu infrastruktūru. Lai gan šī situācija loģiski 
izriet no dažādu ES fondu atšķirīgajiem mērķiem un atbilst visaptverošā tīkla 
multimodālajai būtībai, pastāv turpmāku ar ceļu transportu saistītu ierobežojumu risks, un 
tas apgrūtinās 2011. gada Baltajā grāmatā par transportu paredzēto ļoti vērienīgo mērķu 
sasniegšanu pārvadājumu novirzīšanas jomā. 
 
Komisijas priekšlikumos dažādu instrumentu mērķi un prioritātes ir saskaņotas labāk nekā 
iepriekš. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam paredzēts KF piešķīrums 
EUR 10 miljardu apmērā, un ex-ante nosacījumi kohēzijas politikā veicinās labāku 
stratēģisko saskaņošanu. Turklāt priekšlikumā par Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu attiecībā uz projektiem, kas veicina dekarbonizāciju vai pārrobežu 
savienojumu uzlabošanu, ir paredzētas par 10 procentpunktiem augstākas līdzfinansēšanas 
likmes. Tomēr izšķiroša nozīme šo mērķu novērtēšanā būs pienācīgu kritēriju noteikšanai. 
Lai gan vispārējās politikas paketes mērķis ir veicināt dekarbonizāciju un pārvadājumu 
novirzīšanu, jaunajos priekšlikumos par TEN-T nav aplēsts iespējamo ieguldījumu apmērs 
šo mērķu sasniegšanai. 
 
No operatīvā viedokļa būtu jāpievērš uzmanība tādiem jautājumiem kā projekta definēšana 
un sagatavošana. Turklāt dotācijas pieteikuma un konkursa procesa koordinēšana ir 
sarežģīta, jo īpaši PPP projektu gadījumā. Ex-ante nosacījumi, kas ir vērsti uz spēju 
veidošanu, turpmāka Eiropas PPP konsultāciju centra (EPEC) un partnerības „Kopējas 

                                                                                                                                                            
1  Šie priekšlikumi ietver priekšlikumu pārskatīt TEN-T pamatnostādnes, priekšlikumu par Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu un priekšlikumu par Kohēzijas fondu. Visu atbilstīgo priekšlikumu un ES dokumentu 
pārskatu skatīt 2.2. un 3. nodaļā. 
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palīdzības projektu sagatavošana Eiropas reģionos” (JASPERS) izmantošana, kā arī 
centralizēta fondu pārvaldība varētu palīdzēt šķēršļu pārvarēšanā. 
 

Politikas ieteikumi 

Pareiza regulējuma ieviešana ir vajadzīgs, bet nepietiekams nosacījums piemēroto projektu 
īstenošanai uz vietas. Īpaša uzmanība būtu jāveltī kritērijiem un mehānismiem, kas tiks 
izmantoti prioritāro projektu noteikšanai. Līdz šim TEN-T projektu ekonomiskās ietekmes 
un ietekmes uz vidi novērtējums ne vienmēr ir bijis efektīvs. Šo situāciju varētu uzlabot 
stingrākas, saistošas prasības attiecībā uz neto ekonomiskās ietekmes (izmaksu un 
ieguvumu analīze) un ietekmes uz vidi (oglekļa klasifikācija) kvantitatīvu noteikšanu, kā arī 
satiksmes pamatmodeļu izstrādi. Turklāt neatkarīgu struktūru (vēlams, dalībvalstīs, kuras 
nav ieinteresētas projektā) veikta satiksmes modeļu pārbaude un sertifikācija varētu 
nodrošināt neatkarīgas, zinātniski pamatotas un pārredzamākas novērtējuma procedūras. 
Būtu jānodrošina, lai ekonomiskās ietekmes un ietekmes uz vidi novērtējumos tiktu 
izmantotas identiskas satiksmes prognozes. Šo novērtējumu rezultātus varētu izmantot kā 
pamatu dažādu projektu prioritārā statusa noteikšanai un/vai lēmuma pieņemšanai par 
līdzfinansējuma likmi. 
 
Lietošanas maksām un ārējo izmaksu internalizācijai var būt svarīga nozīme, optimizējot 
infrastruktūras izmantojumu, gūstot ienākumus, kurus var izmantot, lai nodrošinātu 
šķērsfinansējumu vai finansējumu jaunai infrastruktūrai un palīdzētu piesaistīt privātos 
ieguldītājus. Saskaņā ar spēkā esošajiem KF/ERAF finansēšanas noteikumiem no lietošanas 
maksām gūtie ienākumi tiek atskaitīti no kopējās projekta summas, kurai var piemērot 
līdzfinansējumu. Tādējādi spēkā esošie noteikumi attur no lietošanas maksu piemērošanas 
un netieši rada atbalstu ceļu infrastruktūrai, jo ES dalībvalstīm ir pienākums piemērot 
lietošanas maksas attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru, bet attiecībā uz ceļiem un 
iekšzemes ūdensceļiem šāda prasība nav noteikta. Saikni starp dažādajiem mērķiem varētu 
nostiprināt, īpaši nosakot prasību piemērot lietošanas maksas atbilstības kritērijos attiecībā 
uz projektiem vai vismaz atsevišķiem projektu veidiem. Lietošanas maksas arī varētu ņemt 
vērā, nosakot ES finansējuma prioritātes vai dažādojot maksimālās līdzfinansējuma likmes 
saistībā ar neto siltumnīcefekta gāzu iedarbību. Tādējādi TEN-T politika arī varētu veicināt 
Baltās grāmatas mērķa, proti, pilnīgas ārējo izmaksu internalizācijas, īstenošanu. 
 
Saistībā ar novatoriskiem instrumentiem mēs secinām, ka kopumā tie var palīdzēt novērst 
finansējuma atšķirības un samazināt valsts sektoram radīto finanšu slogu. Projektiem 
varētu dot labumu privātā sektora ieguldītāju finanšu disciplīna. Tomēr ir vajadzīga dažādo 
„novatorisko finanšu instrumentu” nostiprināšana, vienkāršošana un standartizēšana. 
 

Mazāk resursietilpīgs scenārijs 

Pieredze liecina, ka ir ļoti sarežģīti savākt pietiekamu resursu daudzumu lielu ieguldījumu 
veikšanai transporta infrastruktūras jomā, un pašreizējā situācijā tas varētu kļūt vēl grūtāk. 
Tādējādi gadījumā, ja publiskā vai privātā sektora ieguldījumi ir mazāki, nekā priekšlikumos 
paredzēts, var rasties vajadzība apsvērt alternatīvu scenāriju vai plānu B. 
 
Šāds plāns B varētu nozīmēt, ka nepietiekamu resursu un, iespējams, zemāku ekonomiskās 
izaugsmes rādītāju gadījumā iepriekš definētajos tīklos būs jānosaka turpmākās prioritātes. 
Par prioritāšu noteikšanas pamatu varētu izmantot uzlabotas un pilnīgi neatkarīgas izmaksu 
un ieguvumu analīzes un oglekļa klasificēšanas rezultātus. Citi šāda scenārija elementi 
varētu būt pastiprināts uzsvars uz lietošanas maksām un intelektiskās transporta sistēmas, 
lai nodrošinātu pieejamās infrastruktūras jaudas efektīvāku izmantojumu. Ieteicama sīkāka 
spēkā esošo Komisijas ierosinājumu izstrāde atbilstīgi šīm nostādnēm. 


