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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā ar tematisko koncentrāciju, kuras mērķis ir palielināt Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu (ESIF) efektivitāti un atbalstīt reģionu centienus īstenot stratēģiju 

“Eiropa 2020”, ir apzināti virzīti ieguldījumi, kas paredzēti 7. tematiskajā mērķi par 

transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, tostarp esošās infrastruktūras efektīvu 

izmantošanu; 

B. tā kā ir nepieciešams pastiprināt kohēzijas politiku, lai pretējā virzienā pavērstu 

dalībvalstu nevienlīdzības palielināšanās tendenci, tostarp palielinot Eiropas Savienības 

budžetu; 

C. tā kā Kohēzijas fonds (KF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) sniedz 

atbalstu gan TEN-T tīkla, gan šajā tīklā neietilpstošas reģionālas un vietējas transporta 

infrastruktūras attīstīšanai, jo īpaši mazāk attīstītās dalībvalstīs un reģionos, kur 

joprojām ir daudz jādara, lai izveidotu savienojumus, kuru pašlaik trūkst, novērstu 

trūkumus un modernizētu ritošo sastāvu; 

D. tā kā transporta nozare un šīs nozares infrastruktūra ir izšķirīgi svarīgas jebkuras valsts 

attīstībai, kā arī dalībvalstu iedzīvotāju labklājībai, tā joprojām ir svarīga joma 

ieguldījumiem, kas rosina izaugsmi, konkurētspēju un attīstību, stimulējot visu ES 

reģionu ekonomisko potenciālu, veicinot iekšējā tirgus darbību un tādējādi atvieglojot 

ekonomisko un sociālo kohēziju, atvieglojot iekšējā tirgus darbību un līdz ar to veicinot 

kohēziju, integrāciju un sociālo un ekonomisko iekļaušanu, novēršot nelīdzsvarotību 

starp reģioniem, atvieglojot piekļuvi pakalpojumiem un mācībām visattālākajos 

apvidos, kuriem pašlaik draud iedzīvotāju skaita samazināšanās, un nostiprinot 

saimnieciskās darbības sākšanas un attīstīšanas tīklus; 

E. tā kā pamattīkla koridoru attīstības neatņemama daļa ir tādi komponenti kā alternatīvo 

degvielu infrastruktūra (uzlādes iekārtas), intelektiskas un novatoriskas transporta 

sistēmas, un tai kopumā ir būtiska loma kā transporta sistēmas dekarbonizāciju 

veicinošam elementam; 

F. tā kā 2014.–2020. gada finansēšanas periodā ESIF ietvaros ir piešķirti 24 miljardi euro, 

jo īpaši dzelzceļa projektiem; 

G. tā kā Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (ESIF) kopējais budžets 

transporta nozarē 2014.–2020. gadā ir 24,05 miljardi euro, no kuriem 11,305 miljardi ir 

piešķirti tieši to dalībvalstu teritorijā īstenojamiem projektiem, kuras ir tiesīgas saņemt 

kohēzijas fonda līdzekļus; 

H. tā kā ilgtspējīgiem ieguldījumu plāniem ir izšķirīgi svarīga nozīme, jo tie ne tikai palīdz 

risināt jaudas ierobežojumus un infrastruktūras pasliktināšanos, bet arī palīdz nodrošināt 

ilgtermiņa apkopi; 

I. tā kā dalībvalstīm ir jārisina kopīgs uzdevums — transporta infrastruktūras finansēšana 
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no ierobežota budžeta un tāda transporta tīkla izveide, kas labāk integrētu un savienotu 

dažādu transporta veidu satiksmi, kā arī nodrošinātu efektīvus transporta pakalpojumus 

un pasažieru drošību, 

J. tā kā lielākā daļa transporta nozarei piešķirto ES līdzekļu Eiropas Komisijā tiek 

pārvaldīti citos ģenerāldirektorātos, nevis DG MOVE, un šāda prakse neatbilst TEN-T 

izveides pabeigšanas nolūkā īstenotajai saskaņotajai pieejai; 

1. norāda uz joprojām ierobežoto progresu, kas panākts pie TEN-T pamattīklu un 

visaptverošo tīklu stratēģisko daļu izveides pabeigšanas, īstenojot ERAF un KF ietvaros 

plānotus projektus, konstatējot, ka projektu atlases rādītājs ir zems; pauž nožēlu par 

kavējumiem pašreizējā plānošanas perioda īstenošanā, kuriem ir bijusi nozīmīga 

negatīva ietekme uz ieguldījumiem dzelzceļa transportā; tāpēc aicina Komisiju izpētīt, 

kā varētu risināt pašreizējās īstenošanas nepilnības un aicina to ierosināt veidus, kā 

palielināt projektu atlases rādītāju; 

2. atgādina, ka dalībvalstīm ar regulām un ar EK noslēgtajiem partnerattiecību nolīgumiem 

tika noteikts pienākums līdz 2016. gada beigām iesniegt transporta stratēģijas, kas 

aptvertu laikposmu līdz 2030. gadam. tāpēc aicina Komisiju sniegt Eiropas 

Parlamentam valstu stratēģijās, valstu darbības programmās un TEN-T ietverto 

priekšlikumu novērtējumu un izstrādāt un publiskot neformālu transporta stratēģiju, 

balstoties uz dalībvalstu saskaņā ar partnerības nolīgumiem izstrādātajām valsts līmeņa 

stratēģijām; aicina Komisiju izstrādāt, publiskot un pastāvīgi atjaunināt TEN-T karti, 

kurā būtu norādīti dalībvalstu darbības programmās 2007– 2013. gada un 2014.–

2020. gada finanšu periodā īstenošanas posmā bijušie vai esošie vai ierosinātie projekti; 

aicina Eiropas Revīzijas palātu sagatavot īpašus ziņojumus par projektu īstenošanu 

dalībvalstīs, kuros būtu apskatīts projektu sagatavošanas laiks, iepirkuma procedūras, 

priekšizpētes un projektēšanas izmaksas, būvniecības izmaksas un ekonomiskā 

efektivitāte; turklāt aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašos 

ziņojumus un izvērtēt iespēju apmainīties ar paraugpraksi, lai saskaņotu procedūras un 

noteiktu standarta izmaksas, kas palīdzētu efektīvāk izmantot ES līdzekļus;  

3. aicina Komisiju pārskatīt savus iekšējos administratīvos noteikumus, lai DG MOVE 

varētu pilnīgāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā ar transportu saistītos projektos un 

procedūrās; turklāt aicina Komisiju izvērtēt iespēju atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem 

kvalitatīvāk un pilnīgāk iesaistīties ar transporta nozari saistītās darbības programmās, 

lai labāk īstenotu TEN-T regulu; 

4. aicina Komisiju izmantot iepriekš minētajā novērtējumā gūtos konstatējumus, kad tā 

pieņems noteikumus par transporta politiku 2014.–2020. gadā; 

5. uzsver, ka vairākas dalībvalstis joprojām ne tuvu nav sasniegušas galvenos ES kopējās 

transporta politikas mērķus attiecībā uz emisiju samazināšanu, kravu novirzīšanu uz 

dzelzceļu un ilgtspējīgiem iekšzemes ūdensceļiem, jo īpaši, ja salīdzina dalībvalstis no 

Viduseiropas un Austrumeiropas ar dalībvalstīm no Rietumeiropas; norāda, ka šo valstu 

konkrētās vajadzības ne vienmēr saskan ar ES ieguldījumu prioritātēm, tāpēc aicina 

Komisiju sniegt vajadzīgo atbalstu un palīdzību transporta projektu finansēšanā no 

ERAF un KF līdzekļiem un sniegt atbalstu vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu 

programmām; iesaka Komisijai arī piešķirt tehnisko palīdzību valstīm, kuras atpaliek no 

būtisku ES mērķu sasniegšanas tempiem transporta nozarē; 
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6. prasa pastāvīgu un līdzsvarotu atbalstu TEN-T pamattīklam, visaptverošiem tīkliem un 

horizontālajām prioritātēm un aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā izmantot Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda potenciālu Eiropas pārrobežu 

infrastruktūras projektiem, lai pabeigtu Eiropas Transporta pamattīklu un visaptverošo 

tīklu, kā arī uzturētu, modernizētu un atjaunotu esošo infrastruktūru un uzlabotu valstu 

transporta tīklu integrāciju pārrobežu savienojumos attiecībā uz starpsavienojamību, 

intermodalitāti un sadarbspēju; šajā sakarā uzsver vajadzību transporta un kohēzijas 

politikā pēc 2020. gada paredzēt pietiekamus budžeta līdzekļus un pieņemt skaidri 

strukturētas finansēšanas programmas, īpaši pievēršoties nojauktiem vai pamestiem 

reģionāliem pārrobežu dzelzceļa savienojumiem; 

7. pieņem zināšanai kombinēšanas pieejas plašāku izmantošanu; tomēr prasa būtiski 

paplašināt apmaiņu ar paraugpraksi un tehnisko palīdzību un nodrošināt sagatavošanās 

instrumentu kopumu, lai dalībvalstis varētu izplatīt informāciju par finanšu 

instrumentiem; atgādina, ka finanšu instrumenti ne vienmēr ir labākais risinājums 

dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļu vai pārrobežu projektu finansēšanai un ka mazākām 

valstīm ir grūtības īstenot publiskā un privātā sektora partnerības (PPP); šajā sakarā 

uzsver vajadzību paātrināt publiskā un privātā finansējuma piešķiršanu, lai sasniegtu 

mērķi, proti, līdz 2030. gadam pabeigtu TEN-T pamattīklu; tāpēc uzsver arī vajadzību 

arī turpmāk saglabāt nozīmīgu to ES finansējuma daļu, kas tiek piešķirta kā dotācijas, jo 

dotācijas joprojām ir būtisks instruments, kas palīdz piesaistīt privāto finansējumu un 

samazināt atšķirības starp dalībvalstīm, kā arī garantēt taisnīgu līdzsvaru starp 

publiskajiem un privātajiem ieguldītājiem, kad ir kopīgi jāsadala peļņa vai jāuzņemas 

zaudējumi. iesaka Komisijai identificēt piemērotus finansiālos instrumentus, lai 

nodrošinātu starpsavienojamību visā Eiropas Savienībā, kā arī efektīvākus un drošākus 

transporta pakalpojumus; tomēr uzsver, ka jaunus ES finansēšanas instrumentus vai 

jaunus ES fondus nedrīkst izveidot uz transporta politikas finansējuma vai transportam 

paredzētu budžeta līdzekļu rēķina; 

8. ņemot vērā turpmākos uzdevumus, kas ES transporta politikai būs jārisina globālajā 

tirgū, jo īpaši saistībā ar jaunajām tehnoloģijām, ITS un pieaugošo konkurenci tirgū, 

uzsver vajadzību ES transporta ieguldījumu projektiem saglabāt vismaz nemainīgu 

finansējuma līmeni; 

9. prasa Kohēzijas politikas finansējumu piešķirt multimodālās infrastruktūras attīstīšanai, 

tostarp atbalstot multimodālo termināļu plānošanu un kombinētajam transportam 

paredzētu ITS sistēmu izstrādi; 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis nākamajā plānošanas periodā turpināt līdzfinansēt 

projektus saskaņā ar principu “izlieto vai zaudē”; 

11. mudina dalībvalstis un reģionus ievērot principu “lietotājs un piesārņotājs maksā”, 

piemērojot maksu par savu ceļu tīklu lietošanu, lai stimulētu videi draudzīgus loģistikas 

risinājumus, kā arī gūtu ieņēmumus, ar ko tiktu atlīdzināti dažādie ieguldītie publiskie 

līdzekļi; 

12. atbalsta pietiekamu resursu piešķiršanu pētniecībai, programmām un projektiem, kas 

veicina ceļu satiksmes drošību Eiropā saskaņā ar Valletas deklarāciju par ceļu satiksmes 

drošību; 
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13. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionus pastiprināt atbalstu velotransporta 

infrastruktūrai, piemēram, turpmāk attīstot EuroVelo tīklu un tās savienojumus ar 

Eiropas dzelzceļa sistēmu; 

14. uzsver vajadzību garantēt, ka tiek nodrošināti resursi, lai atbalstītu ilgtspējīgu mobilitāti 

pilsētās, intelektisku transporta sistēmu izstrādi, velosipēdistiem un gājējiem paredzētus 

projektus un transporta pieejamības cilvēkiem ar invaliditāti uzlabošanu. 
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