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IEROSINĀJUMI

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

A. Tā kā Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) ir kopēja, centralizēti 
pārvaldīta finansēšanas programma, kas izstrādāta, lai veicinātu augstas veiktspējas, 
ilgtspējīgu un savstarpēji savienotu civilo Eiropas komunikāciju tīklu (TEN) transporta, 
enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomā;

B. tā kā EISI galvenā uzmanība ir pievērsta pārrobežu savienojumu veicināšanai un vājo 
vietu novēršanai, un tas nodrošina skaidru ES pievienoto vērtību starpvalstu sadarbības 
un koordinācijas veicināšanai;

C. tā kā daudzgadu finanšu shēmas projektā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam EISI 
budžeta pozīcijā transporta nozarē ir piešķirts jauns finansējums, kas paredzēts militārās 
mobilitātes vajadzībām;

D. tā kā ir ļoti vēlams saglabāt un vēl vairāk palielināt EISI efektivitāti,

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgajā paziņojumā par Rīcības plānu attiecībā uz militāro 
mobilitāti ir atzīta Eiropas transporta tīkla (TEN-T) stratēģiskā nozīme Savienības 
infrastruktūras integrācijā, lai visā kontinentā nodrošinātu ātru un netraucētu mobilitāti 
ar augstiem drošības standartiem un rādītājiem, tādējādi vēl vairāk attīstot iekšējo tirgu;

2. uzskata, ka efektīva un lietderīga militārā mobilitāte nostiprinās ES spēju reaģēt ārkārtas 
situācijās, piemēram, humanitāro krīžu, dabas katastrofu vai civilās aizsardzības 
ārkārtas situāciju gadījumos;

3. stingri atbalsta lēmumu piešķirt militārajai mobilitātei finansējumu saskaņā ar EISI 
programmas centralizētu pārvaldību ar stingru divējāda lietojuma mobilitātes mērķi, kas 
veicina efektivitātes pieaugumu; pieņem zināšanai rīcības plānā iekļautās sākotnējās 
darbības, ko paredzēts veikt vēl pirms tiks īstenota militārā mobilitāte, kuras pamatā būs 
militāro prasību noteikšana un vienošanās par tām, kam sekos to TEN-T tīkla posmu 
noteikšana, kas ir piemēroti arī militārajam transportam, kā arī prioritāro projektu 
saraksta izstrāde, vienlaicīgi īstenojot TEN-T tīklam piemērojamo tehnisko prasību 
iespējamo modernizāciju;

4. uzstāj, ka ir nepieciešama skaidrība par šīm darbībām; tādēļ aicina Komisiju līdz 
2019. gada 31. decembrim pieņemt deleģētos aktus, lai vēl vairāk precizētu militārās 
prasības, sarakstu ar tām TEN-T daļām, kas piemērotas militārai transportēšanai, 
prioritāro divējāda lietojuma infrastruktūras projektu sarakstu un procedūras, kā 
novērtēt to darbību atbilstību, kas saistītas ar militāro mobilitāti un piešķiršanas 
kritērijiem;

5. uzsver, ka infrastruktūras elementiem (piemēram, svara pielaide, maksimālais augstuma 
klīrenss) ir būtiska ietekme uz kustības ātrumu; norāda, ka netraucēta mobilitāte un 
loģistika ir tikpat būtiski svarīgas militāro spēku izvietošanai, cik tās ir svarīgas 
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pasažieru un kravu pārvadājumiem; uzskata, ka šā rīcības plāna īstenošana ir iespēja 
ļaut civilajam transporta tīklam gūt labumu no palielinātās tīkla jaudas un veicināt 
multimodālus savienojumus;

6. norāda, ka aizsardzības jomā īstenotiem projektiem, kas tiek finansēti no militārās 
mobilitātes finansējuma, lai tie būtu atbilstīgi, būs jāatbilst tiem pašiem kritērijiem, 
nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstīti EISI regulā; uzsver, ka to TEN-T tīkla 
posmu noteikšanas procesam, kas piemēroti militārajam transportam, bez nosacījumiem 
ir maksimāli jāpalielina civilā un militārā sinerģija un jāatbilst divējāda lietojuma 
principam; uzsver, ka vajadzētu būt iespējai izmantot finansējumu, kas iekļauts 
militārās mobilitātes finansējumā, lai pielāgotu transporta infrastruktūru gan TEN-T 
pamattīklā, gan TEN-T papildtīklā;

7. uzsver, ka, lai īstenotu militārās mobilitātes projektus, būs nepieciešama ciešāka 
sadarbība starp dalībvalstīm; uzsver, ka būs jāveicina sadarbība starp civilo un militāro 
jomu;

8. uzskata, ka būtisks priekšnoteikums civilās transporta tīkla izmantošanai, izņemot 
lidostas un ostas, lai gūtu labumu no rīcības plāna un militārās mobilitātes finansējuma, 
ir infrastruktūras divējāda izmantošana, tostarp savienojamības gadījumos ar svarīgām 
rūpniecības zonām, kas ir būtiskas aizsardzības nozarei; tādēļ ir cieši pārliecināts, ka 
projektiem, kas tiek finansēti no EISI militārās mobilitātes finansējuma, vajadzētu būt 
atbilstīgiem tikai un vienīgi tad, ja tie papildina jau esošo civilo infrastruktūru un TEN-
T tīkla ietvaros īstenotus projektus un ļauj divējādi izmantot pastāvošo infrastruktūru, 
lai saglabātu EISI programmā lielu uzmanību civiliedzīvotāju vajadzībām, piemēram, 
dodot priekšroku vieda transporta attīstīšanai TEN-T tīklā vai transporta infrastruktūras 
pieejamības un pieejamības uzlabošanai drošības un civilās aizsardzības mērķiem;

9. uzsver, ka, divējādi izmantojot infrastruktūru bīstamu kravu pārvadāšanai, būtu jāveic 
īpaši koordinācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu, kā arī jāpielāgo spēkā esošie 
saskaņotie civilie noteikumi, lai novērstu nelaimes gadījumu risku, vienlaikus 
optimizējot drošību visā tīklā;

10. uzskata, ka nolūkā optimizēt ES līdzekļu izmantošanu jebkurā vispārējas nozīmes 
transporta projektā, ko finansē no EISI, jau tā izstrādes posmā vajadzības gadījumā būtu 
jāintegrē militārās mobilitātes tehniskās prasības, lai izvairītos no nevajadzīgas 
infrastruktūras pilnveidošanas vēlākā posmā tikai militāru iemeslu dēļ un tādējādi arī no 
finansējuma ekonomiski nelietderīgas izmantošanas;

11. norāda, ka līdz šim TEN-T tīkls ir projektēts, tikai ņemot vērā civilos mērķus, un 
uzskata, ka papildu ieguldījumi tīklā, piemēram, pārrobežu projektos vai kritiskā 
infrastruktūrā, varētu dot ievērojamus ieguvumus militārai mobilitātei, vienlaikus 
veicinot TEN-T pamattīkla pabeigšanu līdz 2030. gadam un visaptverošā tīkla 
pabeigšanu līdz 2050. gadam;

12. uzskata, ka, piešķirot jebkādu ieguldījumu no EISI militārās mobilitātes finansējuma, 
kad vien tas ir iespējams, par prioritāriem vajadzētu uzskatīt multimodālus projektus, jo 
tie paver visplašākās divējāda lietojuma iespējas, kā to liecina 2017. gadā veiktā 
pārrobežu projektu izmēģinājuma analīze, un pārrobežu projektiem, jo tie palīdz novērst 
trūkstošās saites un vājās vietas, kas ir galvenie pašreizējie fiziskie šķēršļi ātrai un 
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netraucētai mobilitātei gan privātpersonām, gan karaspēka daļu un smagā militārā 
aprīkojuma pārvadāšanai; tādēļ uzsver, ka būtiska ir tīkla nepārtrauktība un piemērotība, 
kā arī tā sadarbspēja un intermodalitāte;

13. atgādina, ka vairākas tehnoloģijas, ko izmanto militārajā nozarē, piemēram, internets, ir 
veiksmīgi pielāgotas civilā sektora vajadzībām; uzsver, ka tādas intelektiskas transporta 
sistēmas ieviešana, kas balstās uz telemātikas lietojumprogrammu sistēmām kā ERTMS
un SESAR, un ar Galileo/Egnos/GOVSATCOM programmu saistītu tehnoloģiju 
izmantošana ir viena no sarežģītākajām problēmām, kas būs jārisina civilā transporta 
nozarei; līdz ar to uzskata, ka turpmāko šā rīcības plāna pārskatīšanu gaitā būtu jāizpēta 
civilās transporta iespējas minēto problēmu risināšanā izmantot militārus risinājumus, 
piemēram, kiberdrošības un drošas komunikācijas jomā;

14. uzsver to, cik svarīgas ir ostas kā punkti, kas savieno ES ar tās sabiedrotajiem 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ietvaros, un kā Eiropas iekšējā jūras transporta 
savienojumi, kā arī nepieciešamību uzstādīt vai uzlabot konkrētus infrastruktūras 
objektus, lai uzņemtu militāros kuģus un papildinātu to krājumus;

15. atgādina, ka ir jāievieš muitas un nodokļu tiesiskais regulējums (jo īpaši attiecībā uz 
PVN), kas ir standartizēts un piemērots militārā aprīkojuma un ar to saistītu priekšmetu 
pārvietošanai, jo īpaši, ja tas nepieciešams ārkārtas situācijās;

16. uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, lai maksimāli uzlabotu pārrobežu 
divējādo autopārvadājumu efektivitāti un samazinātu administratīvās izmaksas.
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