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Temats: Lūgumraksts Nr. 0597/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Gerhard Holzinger, par ES budžeta pārskatīšanu, jo īpaši attiecībā uz 
atbalstu autoceļu infrastruktūrai 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka saistībā ar pašreizējiem budžeta samazināšanas 
pasākumiem ir jāpārskata ES budžets. Īpaši viņš aicina pārskatīt autoceļu infrastruktūras 
atbalsta pasākumiem paredzēto budžetu; viņš uzskata, ka finansējums bieži tiek piešķirts 
tādiem projektiem, kas nelabvēlīgi ietekmē vidi un nekādā mērā neveicina attiecīgo reģionu 
attīstību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, kāpēc šajā laikā, kad tiek noteikti budžetu ierobežojumi, 
joprojām tiek īstenoti autoceļu infrastruktūras projekti, jo, pēc viņa domām, tie būtu 
uzskatāmi par zemākas prioritātes projektiem, jo nelabvēlīgi ietekmē vidi.

Komisijas novērojumi

No struktūrfondiem līdzfinansētos autoceļu infrastruktūras projektus izvēlas pašas 
dalībvalstis. Piemērojamie tiesību akti nepieprasa pārskatīt šos projektus, mainoties situācijai 
ekonomikā, jo tie pēc būtības ir ilgtermiņa ieguldījumu projekti. Attiecībā uz lielajiem 
projektiem, kuru budžets pārsniedz 50 miljonus eiro, līdzfinansējuma likmi apstiprina 
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Komisija. Lielie projekti īstenojami saskaņā ar Eiropas Savienības vides politiku. 
Līdzfinansētām programmām veic stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un projektiem —
ietekmes uz vidi novērtējumu.

Atbilstīgi iepriekš sniegtajām atbildēm uz Lūgumrakstiem Nr. 1400/2009 un Nr. 1528/2009 
Komisija apstiprina, ka līdzfinansētie projekti nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt vidi un ka tiem, 
gluži pretēji, jāveicina ilgtspējīga reģionālā attīstība. Attiecībā uz minētajiem autoceļu 
infrastruktūras projektiem jānorāda, ka, tā kā tie vēl bija īstenošanas sākumposmā, nebija 
iespējams atbilstīgi novērtēt šo projektu atbilstību Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvai, un 
tāpēc lūgumrakstus slēdza.

Secinājums

Komisija norāda, ka pašreizējā situācija ekonomikā pati par sevi nav iemesls pārskatīt 
dalībvalstu izvēlētos un iesniegtos projektus Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai. 
Iespējams, ka budžetu samazināšanas apstākļos šādu projektu Eiropas pievienotā vērtība 
patiesībā pat tiek palielināta. Taču katrā ziņā ierosināmo projektu izvēle ir tikai dalībvalstu 
kompetencē.


