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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. uzstāj uz daudzgadu finanšu shēmas (DFS) stratēģisko nozīmi nozarēs, kas ir atkarīgas no 

ilgtermiņa investīcijām, piemēram, transporta nozarē; tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu un steidzami sadarboties ar Padomi un Parlamentu, lai pirms Eiropas 

Parlamenta 2019. gada vēlēšanām noteiktu DFS laikposmam pēc 2020. gada;  

2. uzsver, ka transporta infrastruktūra ir vienotā tirgus stūrakmens, pamats izaugsmei un 

darbvietu radīšanai un tai ir izšķirīga nozīme, lai nodrošinātu četras pamatbrīvības 

attiecībā uz personām, kapitālu, precēm un pakalpojumiem; norāda, ka ar kaimiņvalstīm 

savienotas Eiropas vienotās transporta telpas pilnīgai izveidei nepieciešama liela 

transporta infrastruktūra, kas — papildus pienācīga finansējuma sniegšanai — jāuzskata 

par svarīgu prioritāti ES konkurētspējas un teritoriālās, ekonomiskās un sociālās kohēzijas 

nodrošināšanai; 

3. uzsver ar transportu saistīto COP 21 (“Parīzes nolīgums”) noteikto mērķu nozīmi cīņā pret 

klimata pārmaiņām; uzsver, ka vajadzētu būt pieejamiem finanšu līdzekļiem, lai 

nodrošinātu pārvadājumu novirzīšanu no autoceļiem uz dzelzceļu, ūdens un iekšzemes 

ūdensceļu transportu, kā arī mudinātu dalībvalstis investēt pārdomātā, ilgtspējīgā un 

integrētā sabiedriskajā transportā; iesaka pievērst uzmanību arī transporta radītā trokšņa 

un vibrāciju samazināšanai, lai iedzīvotājiem nodrošinātu augstas kvalitātes vidi; 

4. uzsver, ka ir jāatbalsta tādas spēcīgas rūpniecības politikas sagatavošana un īstenošana, 

kuras mērķis ir palielināt drošumu, drošību, sabiedrības veselību, vides aizsardzību un 

Eiropas transporta nozares konkurētspēju pasaulē, lai panāktu labākus savienojumus un 

vieglāku ceļošanu visās dalībvalstīs; uzskata, ka lielie dati ļauj stratēģiski veicināt ES 

transporta politikas mērķu sasniegšanu, un uzsver, ka kritiskā transporta infrastruktūra ir 

jāaizsargā no kiberdraudiem; 

5. uzsver, ka kritiskā transporta infrastruktūra būtu jāuzskata par Eiropas Savienības 

stratēģisko interešu jautājumu; 

6. uzsver, ka Eiropas pievienoto vērtību transporta infrastruktūras projektiem var panākt tikai 

tad, ja ES spēj savā nākamajā DFS paredzēt saviem vērienīgajiem mērķiem atbilstošu 

regulējumu un finansējumu; 

7. uzskata, ka laikposmā pēc 2020. gada būtu jāpalielina kohēzijas politikas infrastruktūras 

projektiem atvēlētā daļa ES kopējā budžetā, jo Kohēzijas fonds un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds dod lielu ieguldījumu infrastruktūras un sociālekonomisko atšķirību 

mazināšanā starp reģioniem un infrastruktūras caurmēra kvalitātes uzlabošanā, mazinot 

savienojamības plaisu starp attīstītākām teritorijām un atpalikušajiem reģioniem; 

8. uzskata, ka nākamajā DFS būtu jāparedz ES finansējuma palielinājums — arī no 

strukturālajiem un investīciju fondiem — projektiem, kas jo īpaši veicina Eiropas 

transporta tīkla (TEN-T) pamattīkla un tā koridoru izveides pabeigšanu, kā arī finansējums 

elektrotransportlīdzekļu infrastruktūras ieviešanai un citiem alternatīvās enerģijas 
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transporta risinājumiem; atkārtoti norāda, ka finanšu instrumenti nevar aizstāt TEN-T 

projektiem paredzētās dotācijas, kam arī turpmāk jābūt nākamā Eiropas Infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (EISI) galvenajam instrumentam, jo daži transporta veidi, 

piemēram, dzelzceļš vai ūdensceļi, nav pievilcīgi privātajiem investoriem; 

9. uzskata, ka dotācijas nebūtu jāizmanto, lai kompensētu zaudējumus, ko radījuši projekti, 

kuri nav ekonomiski ilgtspējīgi;  

10. aicina Komisiju nākamajā DFS ierosināt saskanīgus un pārskatāmus pasākumus, ar ko, 

izmantojot ES aģentūru atbalstu, atvieglināt, veicināt un koordinēt Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu (ESI fondi), EISI un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” sinerģiju 

attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar transportu, jo īpaši, lai atbalstītu minētos projektus 

pārrobežu reģionos un TEN-T tīklā; prasa izveidot koordinācijas sistēmu, lai optimizētu 

dotāciju un finanšu instrumentu sinerģiju; prasa, lai Mobilitātes un transporta ĢD aktīvāk 

iesaistītos transporta infrastruktūras koordinēšanā starp dažādiem ES fondiem; 

11. uzskata, ka saistībā ar nākamo DFS vajadzētu būt iespējai vēl vairāk pilnveidot un 

paplašināt pastāvošos TEN-T pamattīkla un visaptverošā tīkla koridorus, arī attiecīgajās 

trešās valstīs, lai atbalstītu kopīgu interešu projektus transporta nozarē; 

12. uzsver, ka Brexit ne vien vispārēji ietekmēs budžetu, bet arī atstās sevišķi jūtamas tiešas 

un netiešas sekas uz Eiropas transporta politiku, jo īpaši gaisa un jūras transporta nozarē; 

13. aicina Eiropas koordinatorus rūpīgi izvērtēt pašreizējā plānošanas periodā pabeigtos 

projektus un sasniegtos uzlabojumus TEN-T koridoros un iepazīstināt ar šo izvērtējumu 

Komisiju un Parlamentu; aicina Komisiju ņemt vērā šo izvērtējumu, sagatavojot nākamo 

DFS; 

14. uzsver, ka ES līdzfinansējumā kā Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS — Interreg) svarīga 

prioritāte būtu jāiekļauj arī neliela mēroga pārrobežu infrastruktūras projekti trūkstošo 

reģionālo pārrobežu savienojumu atjaunošanai; 

15. uzsver, ka absolūti nepieciešams nodrošināt pienācīgu finansējumu, arī pētniecībai un 

inovācijai nākamajā 9. pamatprogrammā, tādās jomās kā elektriskie un ar ūdeņradi 

darbināmie transportlīdzekļi, bezvadītāja un satīklotie automobiļi; 

16. uzskata, ka ES makroreģionālo stratēģiju pārvaldības stiprināšana palīdzēs attīstīt 

projektus ar ES pievienoto vērtību; 

17. uzsver, ka ir svarīgi Donavas stratēģijā iesaistīt visas piekrastes valstis, lai nepieļautu 

navigācijas sastrēgumvietas; prasa iedibināt lejupēju pieeju, lai nodrošinātu Donavas 

stratēģijas efektīvu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģojamību; 

18. uzskata, ka ir vajadzīgs atjaunināts un efektīvāks EISI, kas attiecas uz visiem transporta 

veidiem, tostarp autoceļu infrastruktūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ir vērsts uz 

starpsavienojumiem un tīkla izveides pabeigšanu perifērās teritorijās, tajā pašā laikā 

izmantojot kopīgus standartus; uzsver, ka EISI ir jāsaņem palielināts finansējums, lai 

segtu visas transporta vajadzības, arī digitālos risinājumus, pāreju uz citiem transporta 

veidiem un tīru transportu; uzskata, ka EISI būtu jāveicina izmēģinājuma programmas, no 

kurām gūtu labumu visi pārvadājumu veidi, lai uzlabotu drošību, drošumu, vides 



 

AD\1140202LV.docx 5/9 PE610.555v02-00 

 LV 

aizsardzību un ES konkurētspēju; uzsver, ka investīcijas transporta infrastruktūrā ir 

investīcijas ilgtermiņa izaugsmē un nodarbinātībā; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas 

drīzāk nākt klajā ar priekšlikumu atjauninātai EISI regulai, lai to varētu apstiprināt pirms 

Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanām; 

19. atgādina, ka EISI regulas pielikumā, kurā uzskaitīti iepriekš apzināti projekti iespējama 

ES finansējuma saņemšanai 2014.–2020.gadā, ir noteikti deviņi pamattīkla koridori, 

pamatojoties uz to pievienoto vērtību TEN-T attīstības ziņā un uz to termiņiem; uzskata, 

ka modernizētam un efektīvākam EISI būtu par prioritāti jānosaka tiešākas saiknes starp 

lielāku skaitu pamattīklu un visaptverošo tīklu un jāliek uzsvars uz nozīmīgāku saikņu 

veicināšanu starp visaptverošajiem tīkliem, cita starpā, piemēram, ar tādām horizontālām 

prioritātēm kā jūras maģistrāles; uzskata, ka tas būtu jāņem vērā jebkādā iepriekš noteiktu 

projektu sarakstā, kas jāiekļauj nākamajā EISI regulā; 

20. uzsver, ka būtu jāsaglabā finansējums vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveides 

pabeigšanai, un uzskata, ka vairāk jākoncentrējas uz drošības uzlabošanu, dzelzceļa 

savienojumu starp dalībvalstīm pabeigšanu un pastāvošās dzelzceļa infrastruktūras 

uzturēšanas nodrošināšanu; uzskata, ka finansējums būtu jāizmanto arī trokšņa 

mazināšanai un sekundāro dzelzceļa savienojumu atjaunošanai; turklāt uzsver, ka 

Komisijai, koordinējot Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), būtu 

jātiecas stimulēt investoru līdzdalību un ka uz priekšu jāvirza Eiropas Dzelzceļa satiksmes 

vadības sistēmas (ERTMS) izvēršana, lai turpinātu ieviest kopējos tehniskos standartus un 

pēc iespējas palielinātu ieguvumus sadarbspējas ziņā; uzsver, ka būtu jāpalielina 

kopuzņēmuma Shift2Rail līdzfinansējums; 

21. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi darīt iespējamu pilnībā izmantot Eiropas vienoto gaisa telpu, 

kas būtu izšķirīgs panākums attiecībā uz Eiropas gaisa telpu; uzsver, ka ir nepieciešams 

atbilstošs finansējums jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas (SESAR) 

komponentu izvēršanai un īstenošanai un šā finansējuma pārredzama izmantošana, cita 

starpā attiecība uz gaisa telpas izmantotājiem; prasa saskaņā ar SESAR programmu 

finansēt bezpilota lidaparātu gaisa satiksmes pārvaldības izpēti un pabeigt Eiropas 

digitālās gaisa satiksmes pārvaldības izveidi; atkārtoti uzsver, ka Eiropas vienotās gaisa 

telpas satvarā efektīva gaisa satiksmes pārvaldība var par 10 % mazināt degvielas patēriņu 

un emisiju apjomu; aicina piešķirt atbilstīgus finanšu līdzekļus kopuzņēmumam “Clean 

Sky”;  

22. uzsver, ka Regulas (EK) Nr. 216/2008 pārskatīšana paredz Eiropas Aviācijas drošības 

aģentūras (EASA) kompetences paplašināšanu; uzsver, ka ir svarīgi EASA piešķirt 

pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu šo jauno pienākumu veiksmīgu izpildi; 

23. aicina Komisiju nodrošināt nepārtrauktu finansējumu ES kosmosa pamatprogrammām 

Galileo, Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienestam (EGNOS) un 

Copernicus; prasa nodrošināt nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu kopuzņēmumam “Clean 

Sky” un gaidāmajai kopīgajai tehnoloģiju ierosmei par kosmosa tehnoloģijām Eiropai 

(STEPP); prasa Komisijai ātri sagatavot priekšlikumu turpmākajiem valdības 

satelītsakariem (GOVSATCOM) līdz ar atbilstīgu finansējumu; atkārtoti norāda, ka ir 

svarīgi panākt vispārēju EGNOS pārklājumu Eiropā un nodrošināt, ka tas aptver arī 

valstis, uz kurām attiecas kaimiņattiecību politika; uzskata, ka pienācīgs pētniecības 

budžets šajās nozarēs ir izšķirošs, lai nodrošinātu Eiropas autonomiju piekļuvē kosmosam;  
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24. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu finansējumu kopuzņēmumiem, cita 

starpā SESAR, Shift2Rail un “Clean Sky”; uzskata, ka kopuzņēmumam Shift2Rail būtu par 

prioritāti jānosaka sadarbspējas projekti un maksimāli jāveicina ieguvumi, ko sniedz 

sadarbspēja vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā; uzskata, ka ir svarīgi piešķirt finansējumu, 

kas ļaus uzturēt infrastruktūru un ievērot kvalitātes kritērijus, lai garantētu lielāku 

patērētāju aizsardzību un drošību; 

25. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi nodrošināt nepieciešamo finansējumu inovatīvu un efektīvu 

globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumprogrammu izstrādei un uz lietotāju 

vajadzībām balstītiem pakalpojumiem ar pievienoto vērtību; 

26. mudina Komisiju nākamajā DFS atbalstīt iestāžu pasūtījumu programmu Eiropas 

satelītpalaidējiekārtu veiktajai satelītu palaišanai un programmu kosmosa atkritumu 

uzraudzībai; 

27. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt finansējumu, lai īstenotu integrētu jūrlietu politiku kā 

starpnozaru un transnacionālas pārvaldības pamatiniciatīvu, kā arī lai optimizētu 

multimodālus savienojumus un pārietu uz tīriem un digitāliem transporta pakalpojumiem 

un ilgtspējīgiem transporta veidiem, cita starpā sabiedrisko transportu un iekšzemes 

ūdensceļiem; uzsver, ka būtu uz priekšu jāvirza upju informācijas pakalpojumu izvēršana, 

lai atbalstītu pārrobežu darbības; 

28. aicina Komisiju radīt jaunu impulsu ES lomai Vidusjūrā, izstrādājot stratēģiju nolūkā 

uzlabot un modernizēt jūras ostas Vidusjūrā, kas ir svarīgi Eiropas tirdzniecības mezgli; 

29. atgādina, ka ostas darbojas kā vārti uz tirdzniecību, enerģētikas mezgli un ražošanas 

kopas; uzsver ostu vietu Eiropas transporta tīklā; uzsver, ka būtu jānodrošina finansējums 

multimodālā tīklā integrēta iekšzemes ūdensceļu pamattīkla izveides pabeigšanai un 

uzlabošanai; uzsver, ka ostām un iekšzemes ūdensceļiem ir vajadzīgs pietiekams 

finansējums, lai tās varētu risināt pašreizējās un turpmākās problēmas saistībā ar viedu, 

efektīvu un ilgtspējīgu transporta sistēmu nodrošināšanu; atzīst, ka ostām un iekšzemes 

ūdensceļiem var būt svarīga loma ekonomikas dekarbonizācijā, piedāvājot alternatīvus 

enerģijas risinājumus; 

30. uzsver, ka nākamajā periodā arī būtu jānodrošina finansējums intelektiskām transporta 

sistēmām (ITS) un sadarbīgiem ITS projektiem, ņemot vērā transporta vajadzības; 

31. aicina Komisiju pievienot budžetā īpašu posteni tām ostām, kurām jāuzņemas migrācijas 

krīzes radītais ekonomiskais un sociālais slogs; 

32. uzsver Eiropas transporta aģentūru lomu dažādu transporta veidu saskaņošanā un 

integrēšanā Eiropas Ekonomikas zonā; prasa, lai turpmākajā budžeta struktūrā tiktu 

panākta atbilstoša vienošanās par to darbības resursiem, ņemot vērā vēl plašākās funkcijas 

un lielāku darba slodzi, ko minētajām aģentūrām paredz tiesību akti; 

33. uzsver, ka ir svarīgi pāriet uz ilgtspējīgu, inovatīvu un digitālu tūrisma nozari un šajā 

nolūkā ir nepieciešama labāka koordinācija starp tūrisma un infrastruktūras projektiem; 

uzskata, ka būtu jāizveido īpaša budžeta pozīcija tūrismam, lai varētu virzīties uz patiesu 

Eiropas tūrisma politiku; uzskata, ka būtu vēlamas iniciatīvas inovatīvas un ilgtspējīgas 

jauniešu ceļošanas pieredzes veicināšanai; tomēr uzskata, ka tām nebūtu jāaizstāj citas 
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iniciatīvas kultūras jomā, un ierosina, ka būtu jāturpina veicināt pienācīgus līdzekļus 

atbilstīgas finansēšanas nodrošināšanai; 

34. uzsver, ka būtu jānodrošina Eiropas tūrisma nozares ilgtermiņa konkurētspēja un ilgtspēja, 

cita starpā pilnībā izmantojot inovāciju nozarē un IKT risinājumus; uzskata, ka būtu 

jāpārskata rezervēšanas procesi un jāparedz centralizētas, uz klientu orientētas digitālās 

rezervēšanas sistēmas regulējums;  

35. mudina Komisiju līdzfinansēt starpsavienojumus starp EuroVelo tīklu un ES dzelzceļa 

tīklu, tādējādi veicinot ilgtspējīgu tūrismu dažādos reģionos;  

36. atkārtoti uzsver, ka svarīgi garantēt kaimiņattiecību politikas satvarā infrastruktūrai 

paredzētos līdzekļus, lai nodrošinātu Eiropas transporta tīkla (TEN-T) izvēršanu un 

pārrobežu infrastruktūras koordinēšanu;  

37. uzsver, ka Komisijai, EĀDD un dažādiem ģenerāldirektorātiem, pārdomājot ekonomiskās 

diplomātijas stratēģijas izstrādi, jāpievērš uzmanība dažādām transporta nozarēm, jo īpaši 

to rūpniecības jomai, lai starptautiskā mērogā veicinātu nozarē aktīvos Eiropas 

dalībniekus; 

38. uzskata, ka nākamajai DFS būtu jānodrošina maksimāla paredzamība un elastība, lai 

varētu pilnībā izmantot tajā piešķirtos resursus, gādājot par taisnīgu sadalījumu visos 

Savienības reģionos, un tam attiecīgi būtu jāgarantē, ka jebkāds pārpalikums, kas radies 

ES budžeta nepietiekamas izpildes dēļ, jo īpaši sabiedriskās politikas sektorā, un 

neizpildes dēļ atceltas saistības tiktu no jauna darītas pieejamas attiecīgās nozares budžetā; 

šajā saistībā aicina Eiropas Savienību saglabāt lielu līdzfinansējuma daļu, atlasot projektus 

DFS satvarā; uzsver, ka ir svarīgi, lai Mobilitātes un transporta ĢD aktīvāk iesaistītos 

transporta infrastruktūras koordinēšanā starp dažādiem Eiropas fondiem; 

39. uzsver, ka ES investīcijām jaunās tehnoloģijās, kas paredzētas ilgtspējīgam transportam, 

jo īpaši attiecībā uz dzinējspēka metodēm (piemēram, elektroenerģija, ūdeņradis, 

biodegvielas utt.), ir jābalstās uz tehnoloģiskās neitralitātes principu, dodot brīvu izvēli 

tirgum un iedzīvotājiem attiecībā uz dažādiem transporta risinājumiem. 
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ALDE Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski 

EFDD Daniela Aiuto 
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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 


