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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka Savienības 2017. finanšu gada 
konsolidētie pārskati ir ticami un ka Komisijas 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie 
darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi visos būtiskajos aspektos, izņemot attiecībā uz 
izdevumu atlīdzināšanas maksājumiem, kuros atrastas kļūdas; norāda, ka kopējais 
aplēstais kļūdu īpatsvars (2,4 %), kas ir samazinājies no 3,1 % 2016. gadā un 3,8 % 
2015. gadā, joprojām pārsniedz Revīzijas palātas noteikto būtiskuma slieksni (2 %);

2. atzinīgi vērtē to, ka otro gadu pēc kārtas Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar 
iebildēm attiecībā uz maksājumiem no Savienības budžeta, un sagaida, ka Savienības 
finanšu pārvaldība turpinās uzlaboties;

3. pauž nožēlu par to, ka jomā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, kurā ietilpst 
arī transports, Revīzijas palāta nesniedz visaptverošu informāciju par revīzijām, kas 
veiktas transporta nozarē, jo īpaši attiecībā uz Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (EISI);

4. konstatē, ka 2017. gadā:

– 3964 miljoni EUR saistību apropriācijās un 2176 miljoni EUR maksājumu 
apropriācijās bija pieejami transporta politikas pasākumiem, tostarp EISI, 
transporta aģentūrām transporta drošības un pasažieru tiesību jomā un ar 
transportu saistītai pētniecībai un inovācijai (pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”),

– 3452,9 miljonus EUR saistību apropriācijās un 1643,7 miljonus EUR maksājumu 
apropriācijās, kas bija apstiprināti EISI transporta sadaļai (06 02. nodaļa) un 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” (ar transportu saistīta pētniecība un 
inovācija — 06 03. nodaļa), pārvaldīja Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA),

– 72,5 miljoni EUR saistību un maksājumu apropriācijās bija pieejami 
administratīvajiem izdevumiem mobilitātes un transporta politikas jomā;

5. norāda, ka 2017. gadā Komisija atlasīja 152 projektus EISI transporta sadaļas 
finansējumam 2,7 miljardu EUR apmērā ar kopējo ieguldījumu 4,7 miljardi EUR, kas 
ietver arī citu publisko un privāto finansējumu; atkārtoti uzsver EISI finansēšanas 
instrumenta nozīmību attiecībā uz TEN-T tīkla izveides pabeigšanu, Eiropas vienotās 
transporta telpas sekmīgu izveidi, pārrobežu savienojumu attīstīšanu un trūkstošo 
savienojumu izveidošanu; pauž nožēlu par to, ka visas valstu ieinteresētās personas nav 
pilnībā novērtējušas EISI piedāvāto iespēju; atgādina, ka finanšu instrumenta satvarā 
izmantoto līdzekļu apjoms nav vienīgais kritērijs tā snieguma novērtēšanai, un aicina 
Komisiju padziļināt tās veikto novērtējumu par panākumiem, kas gūti, īstenojot ES 
finansētos transporta projektus, un novērtēt to pievienotās vērtības aspektu un uz 
rezultātiem orientētos izdevumus;
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6. aicina Eiropas TEN-T koordinatorus rūpīgi izvērtēt pašreizējā plānošanas periodā 
pabeigtos projektus un panāktos uzlabojumus TEN-T koridoros un iepazīstināt ar šo 
izvērtējumu Komisiju un Parlamentu; turklāt aicina Komisiju ierosināt mehānismu, arī 
tehnisko palīdzību, lai palielinātu Eiropas fondu pievienoto vērtību TEN-T koridoru 
izveides pabeigšanā un panāktu maksimālu progresu;

7. aicina Komisiju labu laiku pirms priekšlikuma par nākamo DFS iesniegt skaidru 
novērtējumu par to, kā ESIF ietekmē citus finanšu instrumentus transporta nozarē, jo 
īpaši EISI, kā arī par EISI parāda instrumenta saskaņotību ar citām Savienības 
iniciatīvām; prasa, lai šajā novērtējumā tiktu sniegta skaidra analīze par transporta 
nozarē veikto investīciju ģeogrāfisko līdzsvaru; tomēr atgādina, ka finanšu instrumenta 
satvarā izmantoto līdzekļu apjoms nebūtu jāuzskata par vienīgo piemēroto kritēriju tā 
snieguma novērtēšanai; tādēļ aicina Komisiju padziļināt novērtējumu par panākumiem, 
kas gūti Savienības finansēto transporta projektu īstenošanā, un noteikt to pievienoto 
vērtību;

8. atzinīgi vērtē 2017. gadā izsludinātā EISI finansējuma apvienošanas aicinājuma 
rezultātus un lēmumu palielināt tā budžetu līdz 1,35 miljardiem EUR, jo tas apstiprina, 
ka Savienības dotāciju apvienošana ar finansējumu no Eiropas Investīciju bankas vai 
valsts attīstību veicinošām bankām, vai citām attīstības un publiskām finanšu iestādēm, 
kā arī no privātā sektora finanšu iestādēm un investoriem, tostarp izmantojot publiskā 
un privātā sektora partnerības, ir svarīga un rada pievienoto vērtību; uzskata, ka tāpēc ar 
EISI arī turpmāk būtu jāatbalsta darbības, kas dod iespēju kombinēt ES dotācijas un 
citus finansējuma avotus, vienlaikus saglabājot dotācijas kā galveno finansēšanas 
instrumentu;

9. atzinīgi vērtē EISI programmas vidusposma novērtējuma un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” starpposma novērtējuma pabeigšanu un aicina Komisiju veikt 
attiecīgus turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu abu programmu sekmīgu pabeigšanu;

10. norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests saistībā ar tā veikto revīziju par to, kā 
Komisija uzrauga EISI finanšu instrumentu īstenošanu, konstatēja, ka EISI finanšu 
instrumentu īstenošanas rādītājs ir ļoti zems un ka lielākā daļa no EISI finanšu 
instrumentiem sākotnēji piešķirtā budžeta (2,43 miljardi EUR) ir pārdalīta EISI dotāciju 
budžeta pozīcijām, un tādējādi EISI finanšu instrumentiem līdz 2020. gada beigām ir 
pieejami tikai 296 miljoni EUR; norāda arī — kā viens no iemesliem šādai rīcībai 
minēts tas, ka EISI finanšu instrumentu un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 
atbilstības kritēriji lielā mērā pārklājas un projekti, kas būtu tiesīgi uz EISI finansējumu, 
ir tikuši finansēti no ESIF, jo šim fondam ir lielāka politiskā prioritāte un darbības joma; 
aicina Komisiju attiecībā uz EISI uzlabot saņēmēju informētību par atbilstības 
noteikumiem, jo īpaši skaidri norādot atšķirību starp izpildes līgumu un 
apakšuzņēmuma līgumu, jo tas saņēmējiem radīja lielākās neskaidrības; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka finanšu instrumenti viens otru drīzāk papildina, nevis aizvieto;

11. atkārtoti prasa, lai Komisija, ņemot vērā dažādos finansējuma avotus, nodrošinātu 
vieglu piekļuvi projektiem, izveidojot vienotu kontaktpunktu, kas ļautu iedzīvotājiem 
gūt skaidru pārskatu par Savienības un ESIF līdzfinansēto infrastruktūru attīstību un tām 
paredzēto līdzekļu piešķiršanu; tādēļ mudina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm 
publicēt gada pārskatu par transporta un tūrisma projektiem, kas tikuši līdzfinansēti no 
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ERAF un kohēzijas fondiem, kā tas tiek darīts attiecībā uz EISI;

12. norāda, ka ir ievērojami palielinājies finanšu instrumentu skaits un tas rada jaunas 
finansējuma apvienošanas iespējas transporta nozarē, tajā pašā laikā radot sarežģītu 
mehānismu tīklu ap Savienības budžetu; pauž bažas par to, ka šie instrumenti, kas 
pastāv līdztekus Savienības budžetam, varētu apdraudēt pārskatatbildības un 
pārredzamības līmeni, jo ziņošana, revīzija un publiskā kontrole nav saskaņota; aicina 
Komisiju izpētīt, kā varētu reformēt Savienības budžeta sistēmu, jo īpaši to, kā vislabāk 
nodrošināt, lai vispārējā finansēšanas kārtība nebūtu sarežģītāka, nekā vajadzīgs 
Savienības politikas mērķu izpildei un pārskatatbildības, pārredzamības un 
revidējamības nodrošināšanai;

13. norāda, ka 2017. gads bija pirmais EISI programmas revīzijas kampaņas gads un ka 
EISI revīzija būs jāveic vēl 2 līdz 3 gadus, lai izsecinātu jēgpilnu kļūdu īpatsvara 
aprēķina metodi attiecībā uz visām EISI nozarēm; tomēr atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā 
slēgtajās EISI un TEN-T revīzijās atklāto kļūdu īpatsvars bija ļoti zems;

14. norāda, ka 2017. gads bija pārejas gads jaunās iekšējās kontroles sistēmas īstenošanā, 
jo, sākot ar 2018. gadu, Komisija pāriet no sistēmas, kas pamatojas uz atbilstību, uz 
sistēmu, kas pamatojas uz principiem, un trešā daļa Komisijas dienestu ir iesnieguši 
ziņojumus saskaņā ar jauno sistēmu jau par 2017. pārskata gadu;

15. pauž bažas par to, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir konstatējis nozīmīgus 
trūkumus DG MOVE pašreizējā aviācijas un jūras drošības politikas uzraudzības 
sistēmā un ir sniedzis trīs ļoti svarīgus ieteikumus; aicina DG MOVE pilnībā īstenot 
rīcības plānu, ko tas sagatavojis konstatēto risku novēršanai; 

16. ar bažām norāda, ka DG MOVE, kas ir galvenais Komisijas dienests, kurš strādā 
transporta politikas jomā, saskaras ar grūtībām pieņemt darbā augsti kvalificētus 
speciālistus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tehniskās zināšanas un gūtu rezultātus 
saistībā ar svarīgiem tiesību aktu priekšlikumiem prioritārajās jomās un dažādās nozarēs 
un tirgos, piemēram, dekarbonizācijas, infrastruktūras finansēšanas vai digitālā 
transporta jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka pēc DG MOVE pārstrukturēšanas šis 
svarīgais dienests var pieņemt darbā tā sarežģīto funkciju veikšanai nepieciešamos 
speciālistus; šajā sakarībā uzsver, ka arī INEA saskaras ar pastāvīgām grūtībām aizpildīt 
savu štatu sarakstu — 2017. gada beigās tajā strādāja 249 no 272 paredzētajiem 
darbiniekiem un tai bija jāpārnes 23 štata vietas aizpildīšanai nākamajā gadā; 

17. atkārtoti pieprasa turpmākajos Savienības budžetos iekļaut tūrismam veltītu budžeta 
pozīciju, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz Savienības līdzekļu izmantošanu 
tūrisma darbību atbalstam;

18. ierosina Parlamentam sniegt Komisijai apstiprinājumu par Savienības 2017. finanšu 
gada vispārējā budžeta izpildi attiecībā uz tām nozarēm, par kurām ir atbildīga 
Transporta un tūrisma komiteja.
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