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IEROSINĀJUMI

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

1. pieņem zināšanai Komisijas ierosināto budžeta projektu transporta jomā; pauž nožēlu 
par Padomes pieprasītajiem neselektīvajiem samazinājumiem;

2. uzskata, ka ir pienācis laiks pamatīgāk mainīt ES finansēšanu transporta jomā, lai līdz 
2050. gadam panāktu nulles emisiju līmeni transporta nozarē un nodrošinātu pilnīgu 
atbilstību Parīzes nolīgumam;

3. uzstāj, ka ES transporta politika ir ļoti svarīga ekonomikas, sociālajai un vides ilgtspējai 
un tādēļ par prioritāti būtu jānosaka līdzfinansēto projektu kvalitāte un ilgstpēja, nevis 
to skaits vai apmērs;

4. atkārtoti norāda, ka provizoriskā vienošanās par regulu, ar ko izveido programmu 
InvestEU1, ietver vispārīgu noteikumu, kurš jāpiemēro visam ar transportu saistītajam 
finansējumam un ar kuru nodrošina, ka “projekti, kas nav saderīgi ar klimata mērķu 
sasniegšanu, nav tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu” un ka visus projektus 
pārbauda, lai noskaidrotu, vai tiem “ir ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu, un, ja 
tāda ir, piemēro pārbaudes klimata, vides un sociālās ilgtspējības jomā”;

5. uzsver, ka papildus Eiropas Investīciju bankas (EIB) nozīmīgajai lomai Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) un programmas InvestEU īstenošanā ir ļoti svarīgi, 
lai 2020. gadā plānotā EIB transporta politikas pārskatīšana pavērtu ceļu pamatīgākai 
reformai attiecībā uz bankas sniegto finansējumu transporta jomā; aicina EIB savlaicīgi 
ziņot Parlamentam par visiem posmiem tās transporta politikas pārskatīšanā;

6. uzskata, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) izdevumus 
transporta jomā var uzlabot, vēl vairāk palielinot nulles emisiju transporta veidiem 
paredzētā finansējuma daļu; atzinīgi vērtē Komisijas pieeju līdzfinansēt demontēto vai 
pamesto reģionālo pārrobežu dzelzceļa savienojumu atjaunošanu un mudina 
dalībvalstis, pārrobežu reģionus un Komisiju vēl vairāk intensificēt šos augšupējos 
projektus, kas dod ieguldījumu to robežu atkalatvēršanā, kuras Eiropas Savienībā 
joprojām pastāv; aicina Komisiju nozīmīgi palielināt summu, kas EISI budžeta pozīcijā 
rezervēta to trūkstošo reģionālo dzelzceļa savienojumu atjaunošanai, kuri ir demontēti 
vai pamesti; norāda, ka ir jāintensificē dzelzceļa infrastruktūras turpmāka elektrifikācija 
un ka vajadzīgs ātrāk izvērst Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS); 
EISI budžetā būtu jāņem vērā arī pasākumi dzelzceļa kravu pārvadājumu radītā trokšņa 
vājināšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu kravas pārvadājumu sistēmu;

7. mudina Komisiju veicināt ērtu Eiropas nakts vilcienu atdzimšanu, kas būtu ilgtspējīga 
alternatīva īsiem lidojumiem un gariem braucieniem ar automašīnu;

8. aicina Komisiju apvienot EiroVelo tīkla līdzfinansēšanu ar visaptverošu dzelzceļa tīklu;

1 Eiropas Parlament 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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9. ņemot vērā to, ka satiksmes negadījumos joprojām iet bojā un gūst ievainojumus ļoti 
liels skaits cilvēku un ka jaunajā Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldības direktīvā, 
kurā noteikts, ka “dalībvalstis nodrošina, ka (..) tiek ņemtas vērā mazaizsargātu 
satiksmes dalībnieku vajadzības”, ir prasīts, lai Komisija un dalībvalstis turpinātu 
piešķirt prioritāti finansējumam, kas paredzēts transporta pasažieru drošības 
nodrošināšanai dažādos transporta veidos, un pievērstu uzmanību mazaizsargātu 
satiksmes dalībnieku, piemēram, gājēju, velosipēdistu un citu mikromobilitātes 
dalībnieku, drošībai; 

10. uzskata, ka spēcīgākai saiknei starp pilsētu transporta finansēšanu un ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes plāniem ir būtiska nozīme pilsētu mobilitātes transformācijas sekmēšanā;

11. prasa nodrošināt pārredzamāku finansēšanas ainu un pārredzamākus projektu 
novērtējumus un pievērst īpašu uzmanību pilsoņu līdzdalībai pārredzamā lēmumu 
pieņemšanā un tādu lielu projektu izstrādes uzraudzībā, kuru kopējais investīciju apjoms 
pārsniedz 1 miljardu EUR;

12. atgādina, ka publiskās investīcijas infrastruktūrā ir īpaši pakļautas korupcijas riskam; 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamus un konkurētspējīgus līgumtiesību 
piešķiršanas procesus attiecībā uz ES finansētiem liela mēroga transporta infrastruktūras 
projektiem; uzstāj, ka līgumslēdzējām iestādēm un pretendentiem saistībā ar šiem liela 
mēroga projektiem ir jāslēdz integritātes pakti, saskaņā ar kuriem trešās personas 
uzrauga, vai tiek ievērotas saistības īstenot labāko praksi un pārredzamību;

13. uzskata, ka transporta projektu izmaksu un ieguvumu analīze vairs nedrīkst būt vērsta 
uz īstermiņa ekonomisku analīzi, bet tā jāvērš uz visaptverošu izpratni par visām 
īstermiņa un ilgtermiņa ārējām izmaksām, vadoties pēc nesenā Komisijas pasūtītā 
pētījuma par ārējām izmaksām un izmaksu internalizāciju, kurā atklāts, ka transporta 
ārējo izmaksu kopējais apjoms tiek lēsts tuvu 1000 miljardiem EUR gadā2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(Pētījums par ilgtspējīgu transporta infrastruktūru: transporta nozares ārējo izmaksu noteikšana un 
internalizācija) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-
costs_en).
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PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS,
NO KURĀM ATZINUMA SAGATAVOTĀJS SAŅĒMIS IEGULDĪJUMU

Struktūra un/vai 
personapersonaEiropas transporta un vides federācija — 58744833263-19

Eiropas dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopiena — 7574621118-27


