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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. konstatē, ka 2015. gadā:  

–  EUR 2 276 574 666 saistību apropriācijās un EUR 1 742 254 807 maksājumu 

apropriācijās bija pieejami transporta politikas pasākumiem, tostarp Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI), transporta drošībai un pasažieru 

tiesībām, kā arī transporta aģentūrām; 

–  EUR 241 000 390 saistību apropriācijās un EUR 152 559 306 maksājumu 

apropriācijās bija pieejami ar transportu saistītai pētniecībai un inovācijai, tostarp 

SESAR2 un kopuzņēmumam Shift2Rail; 

–  EUR 75 145 385 saistību un maksājumu apropriācijās bija pieejami administratīvajiem 

izdevumiem; 

2. pauž nožēlu par to, ka, lai sagatavotu Eiropas Savienības vispārējā budžeta (Komisija) 

izpildes apstiprinājumu, bija jāizpēta dažādi ziņojumi, lai gūtu visaptverošu priekšstatu 

par budžeta izpildi saistībā ar transporta jomu; turklāt pauž nožēlu par to, ka paziņotā 

finanšu informācija par apropriācijām nav saskaņota, t. i., nav zināms, vai ir ņemti vērā 

iekasēšanas rīkojumi, trešo valstu dalība, piešķirtie ieņēmumi u. tml., un tas budžeta 

izpildes apstiprinājuma sagatavošanu ļoti sarežģī; 

3. konstatē, ka kopējo nenokārtoto saistību summa 2015. gada beigās bija EUR 4243 

miljoni (2014. gadā — EUR 2843 miljoni); 

4. konstatē, ka 2015. gadā EUR 12,8 miljardi tika piešķirti 263 transporta projektiem, 

izmantojot dotācijas nolīgumus, kas 2015. gadā tika parakstīti saskaņā ar 2014. gada EISI 

uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus; turklāt konstatē, ka EISI finansējums ir radījis 

investīcijas kopumā EUR 28,3 miljardu apmērā, ES ieguldījumu apvienojot ar reģionu un 

dalībvalstu budžetiem, kā arī Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem; 

5. konstatē, ka jomā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, pie kuras pieder arī 

transports, Revīzijas palāta ir revidējusi tikai septiņus darījumus, par kuriem ir atbildīgs 

DG MOVE; konstatē, ka kļūdas tika atklātas tikai vienā no revidētajiem darījumiem un ka 

minētās kļūdas attiecas uz publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanu; 

6. uzskata — tā kā ESIF un Garantiju fonda izveide ar 50 % mērķlikmi ir ietekmējusi 

budžeta elastību 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā un tā kā ir samazināts EISI 

plānotais budžets — Komisijas priekšlikums pagarināt ESIF būtu jāpamato ar ietekmes 

novērtējumu par šo instrumentu; 

7. norāda, ka EIB izvērtēšanas ziņojumā ir konstatēta ģeogrāfiska nelīdzsvarotība un nozaru 

koncentrācija infrastruktūras un inovācijas daļā (IIW) un ka finansējums no IIW 

koncentrējas (63 %) trijās dalībvalstīs; aicina Komisiju steidzami novērtēt ESIF ietekmi 

uz visu Savienību kopumā; pauž nožēlu par to, ka ESIF netiek pietiekami izmantots 
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inovatīvu transporta projektu finansēšanai attiecībā uz visiem transporta veidiem, 

piemēram, lai veicinātu ilgtspējīgus transporta veidus vai vēl vairāk atbalstītu 

digitalizēšanu, kā arī pilnīgu piekļūstamību; 

8. pauž nožēlu par to, ka Komisija (DG MOVE) vēl nav izstrādājusi oficiālu konsolidētu 

stratēģisko dokumentu par TEN-T pamattīkla koridoru attīstības uzraudzību; mudina 

Komisiju pieņemt šādu stratēģisko dokumentu attiecībā uz uzraudzības darbībām un 

pārredzamību; atgādina, ka pārredzamība un apspriešanās ar visām ieinteresētajām 

personām veicina transporta projektu sekmīgu īstenošanu; 

9. konstatē, ka Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) vēl nav oficiāli definējusi kontroles 

stratēģiju, kas aptvertu visas kontroles, kuras jāīsteno dažādos dotāciju pārvaldības 

procesa posmos; tādēļ aicina INEA izstrādāt galvenos snieguma rādītājus, ar kuriem varētu 

novērtēt kontroļu efektivitāti un lietderību, un pilnībā izveidot ex ante un ex post 

pārbaudes par starpposma un galīgajiem maksājumiem; 

10. norāda, ka transporta projekti 2014.–2020. gadā tiks finansēti no vairākiem avotiem, 

tostarp EISI, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ESIF; tādēļ aicina 

Komisiju veidot sinerģiju, kas ļautu efektīvāk piešķirt no šiem dažādajiem finansējuma 

avotiem pieejamos līdzekļus, kā arī apvienot minētos resursus; aicina Komisiju katru gadu 

sniegt un publicēt, arī tās tīmekļa vietnēs, viegli pieejamus transporta (norādot arī modālā 

transporta procentuālo īpatsvaru) un tūrisma projektus, kas tiek līdzfinansēti no 

minētajiem fondiem; 

11. pauž nožēlu par to, ka kopuzņēmums Shift2Rail vēl nav panācis finansiālu autonomiju; 

konstatē, ka tā rezultātā kopuzņēmuma budžeta un finanšu pārvaldība ir integrēta 

Komisijas (DG MOVE) finanšu pārvaldībā; tomēr atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada maijā 

tas beidzot kļuva finansiāli autonoms; 

12. konstatē, ka kopuzņēmuma S2R 2015. gada budžets bija EUR 48,04 miljoni saistību 

apropriācijās, no kuriem EUR 45,33 miljoni bija paredzēti darbības izdevumiem un 

EUR 2,71 miljoni — administratīvajiem izdevumiem; maksājumu apropriācijas tika 

noteiktas EUR 0,00 apmērā attiecībā uz darbības izdevumiem, jo 2015. gadā netika 

parakstīts dotāciju līgums, bet maksājumu apropriācijas attiecībā uz administratīvajiem 

izdevumiem bija EUR 2,71 miljoni, no kuriem EUR 1,35 miljoni bija Savienības iemaksa; 

13. pauž dziļu nožēlu par to, ka 2014. gada iemaksas no kopuzņēmuma S2R locekļiem vēl nav 

iekasētas un ka 2015. gada iemaksa (EUR 1,35 miljoni) ir iekasēta tikai daļēji; 

14. atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigta pārvaldības struktūras izveide, finalizēta dalība 

kopuzņēmumā S2R un pieņemts stratēģiskais ģenerālplāns, kas bija priekšnoteikums tam, 

lai varētu pieņemt Kopuzņēmuma pirmos gada darba plānus un līdz ar izsludinātu 

uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus; tomēr pauž nožēlu par to, ka 2015. gadā netika 

iecelts izpilddirektors; 

15. konstatē, ka 2015. gada decembrī kopuzņēmums S2R izsludināja četrus uzaicinājumus 

iesniegt priekšlikumus, paredzot kopumā piešķirt EUR 170 miljonus inovācijas atbalstam 

dzelzceļa jomā, no kuriem EUR 90 miljoni bija Savienības līdzekļi; konstatē, ka summu 

EUR 90 miljonu apmērā veido gan 2015. gada apropriācijas (EUR 45,33 miljoni), gan 

2016. gada apropriācijas (EUR 45,25 miljoni); 
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16. uzskata, ka Komisijai būtu vēl vairāk jāuzlabo pārredzamība līdzekļu pārvaldībā; 

17. pauž nožēlu par to, ka tūrismam paredzētās apropriācijas joprojām nav pietiekamas, jo 

īpaši lai veicinātu ilgtspējīgu un piekļūstamu tūrisma projektu izstrādi, un atbalstītu MVU 

un mikrouzņēmumus, kā arī kopīgošanas ekonomikas attīstību; 

18. ierosina Parlamentam sniegt Komisijai apstiprinājumu par Savienības 2015. finanšu gada 

vispārējā budžeta izpildi attiecībā uz tām nozarēm, par kurām ir atbildīga Transporta un 

tūrisma komiteja. 
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