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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Ievads

1. uzstāj uz daudzgadu finanšu shēmas (DFS) stratēģisko nozīmi nozarēs, kas ir atkarīgas no 
ilgtermiņa ieguldījumiem, piemēram, transporta nozarē; 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 uz galvenajiem jautājumiem un vispārējiem 
ierobežojumiem saistībā ar nākamo DFS, ņemot vērā transporta apjoma pieaugumu un 
aizvien lielāko problēmjautājumu skaitu, jo īpaši vides problēmjautājumus, ko rada 
oglekļa, smalko daļiņu un gāzveida piesārņotāju emisiju pieaugums, neraugoties uz 
vērienīgu klimata un vides aizsardzības mērķu noteikšanu saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kā 
arī uz pētniecības un inovācijas vajadzībām saistībā ar satīkloto un autonomo 
transportlīdzekļu attīstību; atgādina arī par kavēšanos ar ieguldījumiem jaunā 
infrastruktūrā savienojamības uzlabošanai un jo īpaši pašreizējās infrastruktūras 
uzturēšanā;

DFS

2. norāda uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) sekmīgo darbību 
iepriekšējā DFS un to, ka saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus pieprasītais 
finansējums trīskārt pārsniedza pieejamo finansējumu; pauž atzinību par EISI darbības 
pagarināšanu nākamajā DFS; tomēr pauž nožēlu par EISI transporta sadaļai piešķirtās 
summas samazinājumu par 12 % nemainīgajās cenās un Kohēzijas fonda iemaksas 
samazinājumu par 13 %; uzskata, ka EISI budžetu nedrīkst piešķirt citām programmām, 
kas nav saistītas ar tā konkrētajiem mērķiem; pieprasa atjaunot piešķīrumu EISI transporta 
sadaļai 17,746 miljardu EUR apmērā pastāvīgajās cenās un Kohēzijas fonda iemaksu 
10 miljardu EUR apmērā pastāvīgajās cenās, ņemot vērā to pozitīvo ietekmi uz 
ekonomikas attīstību;

3. uzsver ar EISI regulu izveidotās centralizētās pārvaldības struktūras efektivitāti; norāda, 
ka Kohēzijas fonda finansējuma daļas pārvietošana uz EISI ir bijusi sevišķi sekmīga un ka 
attiecīgo dalībvalstu gandarījums apstiprina, ka šā mehānisma darbība tiks turpināta 
nākamajā DFS un tā finansējums būs pietiekams, lai pabeigtu tos šobrīd īstenotos 
projektus, kuri tiek finansēti ar Kohēzijas fonda iemaksu; attiecīgi ierosina piešķirt EISI 
20 miljardus EUR no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, paredzot tādus pašus 
pārvaldības noteikumus, kā tos, kas piemēroti no Kohēzijas fonda piešķirtajam EISI 
finansējumam, tomēr paredzot šo līdzekļu pieejamību visām dalībvalstīm; uzskata —
ņemot vērā ievērojamo atšķirību starp pieejamo finansējumu un vajadzībām, vairāk 
uzmanības jāpievērš risinājumiem ar lielu ES pievienoto vērtību, piemēram, tādiem 
trūkstošiem pārrobežu savienojumiem kā dzelzceļa savienojumi, un ka šis pārvietojums 
nodrošinātu vērā ņemamu progresu TEN-T projektu īstenošanā Eiropā;

4. uzsver, ka atjauninātai un efektīvākai EISI programmai nākamajā DFS 2021.–
2027. gadam būtu jāaptver visi transporta veidi, jāveicina modālā pāreja, jāmudina 
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dalībvalstis investēt pārdomātā, ilgtspējīgā un integrētā sabiedriskajā transportā, jāpiešķir 
prioritāte labākiem savienojumiem starp visaptverošajiem tīkliem, ar Eiropas dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas palīdzību jāuzlabo savstarpēja izmantojamība, jāveicina 
Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas pilnīga izmantošana un jāpalīdz sasniegt ES 
mērķus ceļu satiksmes drošības jomā;

5. norāda, ka EISI ir dotāciju mehānisms, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uz to 
skaidri norādīt, EISI finanšu instrumentu iekļaujot jaunajā programmā InvestEU; uzskata, 
ka finanšu instrumenta veidā nebūtu jāīsteno vairāk par 5 % no visa piešķīruma EISI 
transporta sadaļai; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz līdzekļu pārvietojumu Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondam (ESIF), kas diemžēl tika veikts uz EISI rēķina, ESIF radītie 
ieguldījumi transporta nozarē kvantitatīvā ziņā ir tālu no 30 % mērķrādītāja un kvalitatīvā 
ziņā ne tuvu neatbilst ES pievienotās vērtības kritērijiem; stingri uzsver, ka šajā sakarībā 
nebūtu jāatļauj nekādi līdzekļu pārvietojumi no programmas “Apvārsnis Eiropa” uz 
programmu InvestEU; uzsver, cik svarīgi ir, lai nākamajā DFS no programmas InvestEU
labumu gūtu projekti ar patiesu ES pievienoto vērtību, un pauž atzinību Komisijai par tās 
ierosinājumu, ka vienai no četrām noteiktajām ieguldījumu jomām vajadzētu būt 
ilgtspējīgai infrastruktūrai;

6. norāda, ka ir svarīgi izveidot ilgtspējīgam tūrismam paredzētu budžeta pozīciju, ņemot 
vērā šīs nozares nozīmi ES ekonomikā — 2016. gadā tā veidoja 5 % no IKP — un ES 
pienākumus, kas izriet no LESD 195. panta, lai virzītos uz īstenu ES tūrisma politiku, kas 
spēj atrisināt pašreizējās problēmas saistībā ar fragmentāciju un līdzekļu pieejamību, 
popularizēt Eiropu kā tūrisma mērķi un sekmēt tūrisma nozari, tādējādi veicinot izaugsmi 
un darbvietu radīšanu;

7. norāda, ka daudzgadu finanšu shēmā kā vadošais princips ir jāiekļauj ārējo izmaksu 
samazināšana, kas ir izmaksu ziņā lietderīgs pasākums sloga mazināšanai attiecībā uz 
nākamajiem publiskajiem budžetiem;

Aģentūras

8. atzinīgi vērtē daudzās jaunās kompetences, kas uzticētas ar transportu saistītajām ES 
aģentūrām, jo īpaši Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai, Eiropas Jūras drošības aģentūrai 
un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai visām 
transporta aģentūrām būtu pietiekami un reālā izteiksmē stabili resursi, kas vajadzīgi to 
uzdevumu un pienākumu izpildei;

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas Darba iestādi; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai šai jaunajai iestādei pietiktu līdzekļu tās pienākumu izpildei transporta 
nozarē;

Pētniecība

10. atgādina, ka ir sevišķi svarīgi sniegt atbalstu pētniecībai un izstrādei transporta un 
mobilitātes jomā, ņemot vērā risināmos uzdevumus, ko rada oglekļa, smalko daļiņu un 
gāzveida piesārņotāju emisiju pieaugums saistībā ar intensīvāku satiksmi un aizvien 
biežākiem sastrēgumiem, nepieciešamība pārkārtot enerģētiku un palielināt transporta 
drošību un satīkloto un autonomo transportlīdzekļu attīstība; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi 
saglabāt tiešu saikni starp programmu “Apvārsnis Eiropa” un ar pētniecības un izstrādes 
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darbībām sagatavotu transporta risinājumu izvēršanu ES mērogā; atgādina par 
kopuzņēmumu — piemēram, SESAR, Shift2Rail un CleanSky — sekmīgo darbu; uzskata, 
ka ir svarīgi arī turpmāk sniegt būtisku un atbilstīgu atbalstu šiem kopuzņēmumiem 
programmas “Apvārsnis Eiropa” satvarā; uzsver — atbalstot pētniecību un izstrādi, 
transporta nozarē būtu jāpiemēro tehnoloģiskās neitralitātes princips;

Pašu resursi

11. norāda, ka visas dalībvalstis iekasē nozīmīgus nodokļu un parafiskālos ieņēmumus, kas ir 
tieši saistīti ar transportu un tūrismu, un ka pat minimālas minēto resursu daļas 
pārvietošana uz ES pašu resursiem uzlabotu tās spēju reaģēt uz jaunajiem risināmajiem 
uzdevumiem; uzskata, ka atgriešanās pie nozīmīgāka pašu resursu apjoma, kāds tika 
paredzēts, dibinot Eiropas Kopienu, nostiprinātu ES politiskās un budžeta rīcības spējas.
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