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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā ierosināto budžeta projektu ES transporta politikai 1.a izdevumu kategorijas 

6. sadaļā “Mobilitāte un transports”; uzskata, ka Savienības transporta politika ir būtiska 

personu brīvas pārvietošanās un preču brīvas aprites nodrošināšanai, vispārējai Eiropas 

integrācijai, Savienības sociālajai un teritoriālajai kohēzijai un vispārējai 

konkurētspējai; tādēļ uzsver, ka, īstenojot šo politiku, ir nepieciešams vērienīgs budžets 

transporta nozarei, lai saglabātu pašreiz īstenoto projektu uzticamību un garantētu 

atbilstīgu infrastruktūru tīklu, nodrošinot tā pareizu darbību un drošību, nodrošinātu 

ilgtermiņa ieguldījumus, kas sekmē Eiropas uzņēmumus, un piesaistītu papildu 

finansējumu no privātā sektora; 

2. uzskata, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) ir būtisks 

instruments, kas nodrošina ievērojamu Eiropas pievienoto vērtību attiecībā uz visa 

Savienības transporta tīkla optimizāciju, savienojot un/vai modernizējot jauno un esošo 

transporta infrastruktūru; uzsver EISI būtisko lomu transporta nozarē attiecībā uz TEN-

T pamattīkla un visaptverošā tīkla pabeigšanu un norāda, ka ilgtermiņa plānojumā EISI 

ir nepieciešams stabils un atbilstīgs finansējums; pauž nožēlu par to, ka iepriekš budžeta 

samazinājumi ir veikti, kaitējot EISI, un uzsver, ka nekādi jauni samazinājumi šajā 

programmā nav pieņemami; ņem vērā Komisijas ierosināto palielinājumu EISI 

transporta sadaļai 39,4 % un 5,3 % apmērā attiecīgi saistību un maksājumu 

apropriācijām un uzskata — ņemot vērā to, ka 2019. gads ir pirmais pašreizējās 

daudzgadu finanšu shēmas gads, kad var pieprasīt papildu finansējumu projektiem, kuru 

īstenošana tika uzsākta no 2014. gada līdz 2016. gadam, šīs summas ir minimums; 

3. atzinīgi vērtē no Kohēzijas fonda uz EISI transporta programmu pārdalīto summu EUR 

1,7 miljardu apmērā 2019. gadā; atgādina, ka šie līdzekļi ir paredzēti vienīgi TEN-T 

infrastruktūras projektiem dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda 

līdzekļus; 

4. uzsver — lai gan projekts “Rail Baltica”, kas balstīts uz Eiropas standarta sliežu ceļa 

platumu, ir viens no svarīgākajiem šāda veida projektiem Savienībā, ierosinātais 

finansējums ir neatbilstīgs; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt to, lai Savienības 

finansējuma līmenis tiktu saglabāts nemainīgs; 

5. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada maijā tika izsludināts jauns uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus EISI transporta politikas jomā, lai atbalstītu 3. “tīras mobilitātes” tiesību 

aktu kopuma politikas norādījumus, un ka 2019. gadā tiks izsludināti papildu 

uzaicinājumi; atgādina 2017. gada finansējuma apvienošanas uzaicinājuma sekmīgos 

rezultātus un mudina Komisiju atkārtoti izsludināt šādu uzaicinājumu 2019. gadam; arī 

šogad uzsver nepieciešamību nodrošināt papildināmību starp EISI un citiem fondiem, jo 

īpaši ESIF, ieņēmumus nesošiem projektiem, lai maksimāli palielinātu ES pievienoto 

vērtību projektu finansēšanā un piesaistītu papildu privātos ieguldījumus lielos 

inovāciju projektos, piemēram, ERTMS un digitālie uzlabojumi; vienlaicīgi atgādina, ka 

EISI transporta sadaļas jomā finanšu dotācijas joprojām ir galvenais ilgtspējīgas 

infrastruktūras un pārrobežu projektu finansēšanas instruments TEN-T koridoros; 



 

PE622.233v02-00 4/7 AD\1159888LV.docx 

LV 

6. atgādina saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu; norāda, ka tuvākajā nākotnē Eiropai 

nāksies saskarties ar aizvien lielākām problēmām saistībā ar transportu, piemēram, 

klimata pārmaiņu mazināšanu un pieaugošo pieprasījumu kravu pārvadājumu jomā, kas 

ietvers enerģētikas pārkārtošanu un jaunus mobilitātes veidus, un atgādina, ka šādām 

problēmām būs vajadzīgs pietiekams finansējums Eiropai, lai tā arī turpmāk būtu 

iekļaujoša un konkurētspējīga; tādēļ uzsver, ka nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu transporta 

nozari ir ļoti svarīgi nodrošināt atbalstu un piešķirt atbilstīgu finansējumu tam, lai 

novirzītu kravas uz citiem transporta veidiem, izveidotu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu 

ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, piemēram, īstenojot ERTMS, izmantojot 

dzelzceļa kravu pārvadājumus, ātrgaitas dzelzceļu un pārrobežu dzelzceļa 

savienojumus, un veicinātu jūras maģistrāles un iekšzemes ūdensceļus, tostarp prāmjus, 

kas rada zemas oglekļa emisijas; turklāt joprojām uzskata, ka efektīva zaļa loģistikas 

pārvaldība, ietverot visus transporta veidus Savienībā, var būtiski sekmēt satiksmes 

atslogošanu un samazināt CO2 emisijas, un mudina Komisiju veicināt digitalizāciju 

loģistikas jomā; 

7. atgādina, ka ir svarīgi veicināt plašu sinerģiju starp EISI transporta sadaļu un EISI 

digitālo sadaļu, lai maksimāli palielinātu finanšu sviras efektu projektiem, kuru mērķis 

ir palielināt TEN-T koridoru digitalizāciju; 

8. uzskata, ka ES budžeta līdzekļu ieguldījumam transporta jomas aģentūrām būtu 

jāatspoguļo to uzdevumi; ņem vērā, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu EASA 

piešķirtais budžets ir saglabājies nemainīgs, EMSA piešķirtais budžets ir nedaudz 

palielinājies, savukārt ERA piešķirtais budžets — diemžēl samazinājies; atgādina, ka 

aģentūru ERA, EASA un EMSA pilnvaru joma nesen tika paplašināta un tādēļ ir 

nepieciešams papildu finansējums un personāls, lai tās sekmīgi uzsāktu savu jauno 

pienākumu īstenošanu; šajā sakarībā atgādina ļoti būtisko EASA pilnvaru palielināšanos 

sakarā ar to, ka nesen tika pieņemta tās pārskatītā pamatregula, kas paredz jaunas 

kompetences (piemēram, droni, ATM/ANS, vide, kiberdrošība, pētniecība, starptautiskā 

klātbūtne), un tādēļ EASA budžeta priekšlikumā būtu jāparedz atbilstīgs palielinājums 

cilvēkresursu un finanšu resursu ziņā, lai tā būtu atbilstīgi nodrošināta nolūkā saglabāt 

augstu drošības līmeni Savienības iedzīvotājiem; 

9. atgādina, ka kosmoss Savienībā ir nozīmīga nozare, Galileo un EGNOS plaši izmanto 

transporta nozarē un ka EGNOS kopš 2011. gada pilnībā darbojas visu transporta veidu 

vajadzībām; uzsver, ka Galileo sistēmu pilnībā finansē no ES budžeta un ka tās pilnīga 

izvēršana sniegs būtiskus ieguvumus ES ekonomikai, nodrošinot tās nozarēm un 

iedzīvotājiem īstenus pakalpojumus; ņem vērā to, ka Galileo pašlaik darbojas ar 22 

satelītiem un ka tā būtu pilnībā jāizvērš līdz 2020. gadam, kad orbītā atradīsies tās 30 

satelīti; tādēļ, arī ņemot vērā neatliekamo ar kiberdrošību saistīto problēmu, uzskata, ka 

ir ļoti svarīgi, lai nākamo satelītu palaišanai tiktu nodrošināts atbilstīgs budžets; vērš 

uzmanību uz Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras (GSA) 

galvenajiem uzdevumiem attiecībā uz Galileo un Eiropas Ģeostacionārās navigācijas 

pārklājuma dienestu (EGNOS); uzskata, ka GSA ir jābūt pietiekami lielam darbinieku 

skaitam, lai nodrošinātu, ka Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmas programmas 

(GNSS) darbojas pareizi un var tikt izmantotas, lai gūtu priekšrocības;  

10. uzskata, ka transporta nozares efektivitātes uzlabošana un tās emisijas līmeņa 

samazināšana ir savstarpēji saistīti mērķi, kuru sasniegšanā lielu ieguldījumu var sniegt 
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pētniecība un inovācija sadarbībā ar attiecīgajām ES aģentūrām; ņem vērā ierosināto 

stabilitāti attiecībā uz budžetu, kas saistībā ar programmu “Apvārsnis 2020” piešķirts 

SESAR 2 (gan attiecībā uz pētniecību un izstrādi, gan gaisa satiksmes pārvaldības 

(ATM) sistēmas īstenošanai), kopuzņēmumam Shift2Rail, kopuzņēmumam Clean Sky 2 

un kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”, vienlaikus uzsverot, ka ir 

svarīgi nodrošināt pienācīgu finansējumu šo programmu sekmīgai īstenošanai;  

11. uzskata, ka, piešķirot Savienības finansējumu transporta infrastruktūrai, būtu jāņem vērā 

šādi aspekti:  

– savienojamība starp koridoriem, visaptverošs tīkls un pārrobežu savienojumi;  

– intermodalitāte ir pamatā projektu lēmumiem;  

– intermodalitāte ir viens no priekšnosacījumiem transporta projektu līdzfinansēšanā;  

– priekšroka līdzfinansēto projektu kvalitātei, nevis to skaitam vai lielumam;  

– pilsoņu līdzdalība pārredzamā lēmumu pieņemšanā un tādu lielu projektu izstrādes 

uzraudzībā, kuru kopējais ieguldījumu apjoms pārsniedz EUR 1 miljardu;  

12. pauž nožēlu par to, ka Savienība ne vienmēr sekmīgi informē par tās politikas un 

finanšu programmu tiešo ietekmi, cita starpā par to, ka šāda ietekme netiek izvērtēta 

vispār; norāda, ka attiecībā uz transporta nozari vispārējs informētības trūkums par 

pasažieru tiesībām Savienībā rada lielas bažas, un pauž nožēlu par to, ka minētais 

regulējums, jo īpaši aviācijas vai dzelzceļa nozarē, ne vienmēr tiek konsekventi 

piemērots visās dalībvalstīs; uzsver, ka laikā, kad dezinformācijas kampaņas ir vienkārši 

organizējamas, šim jautājumam būtu jāsniedz lielāks atbalsts;  

13. uzsver, ka izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības nodrošina Parlamentam 

iespēju sniegt tiešu finansiālu stimulu iniciatīvām, kas atbalsta tā likumdošanas darbu 

un par kurām tieši atbild Komisija; pauž nožēlu par to, ka par šo projektu un darbību 

rezultātiem ne vienmēr tiek konsekventi ziņots, un prasa Komisijai līdz pilnvaru laika 

beigām sniegt sīku analīzi par šajā sasaukumā finansētajiem projektiem, kā arī 

vadlīnijas, kurās izklāstīti ne tikai mērķi, bet arī to izvēlei izmantotā metode. 
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