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Ievadpiezīmes

2011. gada jūnijā tika publicēti Komisijas priekšlikumi par jauno daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) laikposmam no 2014.‒ 2020. gadam — „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” 
(COM(2011) 500: I un II daļa). Šajos dokumentos uzsvērts, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš 
ES pievienotajai vērtībai, īstenojot galvenās politikas prioritātes, finansēšanas noteikumu 
vienkāršošanai un finansēšanas nosacījumiem (piemēram, kohēzijas politikā). Arī iespēja 
piesaistīt privātā sektora finansējumu, lai palielinātu ES budžeta līdzekļu sviras efektu, ir 
viens no galvenajiem vēstījumiem.

Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir atkarīgs no mūsdienīgas, augsti efektīvas 
infrastruktūras, jo īpaši transporta, enerģētikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
jomās1.

Tādēļ 2011. gada oktobrī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu paketi jaunajai Eiropas 
infrastruktūras politikai, kas ietver regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, regulas par pārskatītajām enerģētikas, TEN-T un IKT pamatnostādnēm un 
priekšlikumu projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posma uzsākšanai. Šie regulu 
priekšlikumi pašreiz tiek apspriesti likumdošanas procesa ietvaros.

Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, ko Eiropadome pieņēma 2010. gadā, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) mērķis ir atbalstīt infrastruktūras attīstību 
Eiropas un vienotā tirgus dimensijā, novirzot ES atbalstu prioritāro tīklu projektiem, kuri ir 
jāīsteno līdz 2020. gadam un kuriem Eiropas palīdzība ir visvairāk vajadzīga2.

Kā norādīts Mario Monti ziņojumā un arī vairākās EP rezolūcijās, transporta savienojumi ir 
ļoti svarīgi funkcionējošai, integrētai ekonomiskajai zonai un tās sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai. Tomēr, lai gan regulējuma integrācija ES attīstās un tirgi ir kļuvuši integrētāki, 
pārrobežu fizisko starpsavienojumu joma atpaliek. Pastāv trūkstošie posmi, jo īpaši jaunajās 
dalībvalstīs, kas sadala Eiropas Savienības centrālo daļu un perifēriju.

EISI mērķis ir finansēt tos projektus pamattīklā, kuriem ir visaugstākā Eiropas pievienotā 
vērtība, pārrobežu iztrūkstošos posmus, šaurās vietas un multimodālus transporta mezglus, 
kas nāks par labu visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu tām vienlīdzīgu piekļuvi iekšējam 
tirgum un paātrinātu infrastruktūras attīstību, kas ES ir vajadzīga.

Jutīgie jautājumi Komisijas priekšlikumā

Ietekme uz budžetu — EUR 10 miljardi, kas pārnesti no Kohēzijas fonda

                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai, „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, Brisele, 29.6.2011.
2 Komisijas diskusiju dokuments par to EUR 10 miljardu pārvaldību, kas pārnesti no Kohēzijas fonda 
un kas jāizmanto saskaņā ar noteikumiem par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
30.4.2012., 1. lpp.
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Komisija ierosina piešķirt EUR 50 miljardus Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam laikposmam no 2014 līdz 2020. gadam, no kuriem EUR 10 miljardi ir jāpārnes 
no Kohēzijas fonda, lai tos izmantotu transporta nozares projektiem tajās dalībvalstīs, kas ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda1.

Komisijas priekšlikuma par kopīgo noteikumu regulu, kas reglamentē struktūrfondus un 
Kohēzijas fondus (CPR), 84. pantā ierosināts, ka atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu ir EUR 10 miljardi 
(2011. gada cenās), un Komisija pieņem lēmumu ar īstenošanas aktu, nosakot summu, kas 
jānovirza no katras dalībvalsts kohēzijas fonda piešķīruma par visu periodu. Kohēzijas fonda 
piešķīrums katrai dalībvalstij ir attiecīgi proporcionāli jāsamazina.

Tāpēc no EUR 31,7 miljardiem, kas piešķirti transporta infrastruktūrai, EUR 10 miljardi, kas 
atlikti Kohēzijas fondā, ir jāizmanto saskaņā ar EISI noteikumiem tikai un vienīgi tajās 
dalībvalstīs, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda2, lai nodrošinātu viedus, 
ilgtspējīgus un pilnībā savstarpēji savienotus transporta tīklus un novērstu trūkstošos posmus 
un infrastruktūras deficītu kohēzijas dalībvalstīs. Jaunā sistēma arī turpmāk piedāvās 
labvēlīgākus finanšu atbalsta nosacījumus, ko nodrošina Kohēzijas fonds — augstāku 
līdzfinansēšanas likmi3 līdz pat 85 % visiem atbilstīgajiem projektu veidiem. Tas papildinās 
kohēzijas politikas transporta prioritātes, pievērošoties īpaši pārrobežu un dzelzceļa nozares 
projektu īstenošanai.

Projektu atlase

Transporta projektus transporta pamattīklā kohēzijas dalībvalstīs, kas izklāstīti ierosinātās 
regulas pielikuma I daļā, iepriekš ir noteikusi Komisija, apspriežoties un sadarbojoties ar 
attiecīgajām dalībvalstīm par to projektu portfeli, kā arī divpusējās un trīspusējās sanāksmēs 
ar Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem.

Principi

 Projektu kvalitāte — priekšlikuma pabeigtība un skaidrība, plānoto darbību apraksts, 
mērķu, darbību un plānoto resursu saskaņotība, projekta pārvaldības procesa 
pamatotība — ir viens no galvenajiem kritērijiem, izvēloties projektus saskaņā ar 
pašreizējo TEN-T programmu, un ir uzskatāma par galveno faktoru, lai nodrošinātu 
veiksmīgu programmas norisi. Tomēr, izvēloties projektus saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu, kvalitāte ir tikai viens no atlases kritērijiem, 
bet ne vienīgais. Komisija neizvēlas tikai tādus projektus, kas gūst maksimālo atzīmi 
par kvalitāti, bet, cik vien tas iespējams, tiek ņemti vērā arī valsts piešķīrumi4. Tomēr 
valsts piešķīrumi nav saderīgi ar principu par konkurētspējīgu solīšanu, jo konkurence 
nevar darboties, ja ir pārliecība par finansējuma saņemšanu. Tāpēc Komisija projektu 

                                               
1 Priekö likums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 19.10.2011., 5. pants.
2 Skat. turpat 3, 11. panta 1. punkts.
3 Skat. turpat 3, 11. panta 3. punkts.
4 Skat. turpat 3, 11. panta 2. punkts.
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atlasei izmanto dažādus procedūras pasākumus, lai piemērotu šo noteikumu. Proti, tas 
ir otrajā atlases posmā, kad tiek piemērots noteikums par valsts piešķīrumu 
ievērošanu. Tomēr pienācīgu līdzsvaru nav iespējams sasniegt no pirmā aicinājuma 
2014. gadā, jo šajā posmā trūkst pieejamu atbilstošas kvalitātes un gatavības projektu.
Attiecīgā neatbilstība tiktu novērsta pēc tam, izsludinot citus uzaicinājumus, saskaņā 
ar daudzgadu darba programmu1.

 „Use it or lose it” noteikums izdara lielāku spiedienu īstenot augstas kvalitātes 
projektus saskaņā ar finansēšanas lēmumu. Turklāt tas nodrošinās stabilu politisko 
spriedzi attiecībā uz atlasīto projektu sasniegumiem, kas, iespējams, nodrošinās augstu 
ES pievienoto vērtību, kas bieži vien ir izrādījies grūti daudzās dalībvalstīs, tostarp 
dažās kohēzijas valstīs. Komisijas spēja pārnest neizmantotos līdzekļus uz jauniem 
projektiem, izsludinot jaunus konkursus priekšlikumu iesniegšanai, ir svarīgs 
stimulēšanas elements / var kalpot kā stimulators projektu īstenošanā. Šis princips 
tomēr nav jāpiemēro attiecībā uz projektiem nepārdomāti. Komisija un TEN
izpildaģentūra varētu piedāvāt palīdzību projekta īstenošanas laikā, lai liktu uzsvaru uz 
„use it” un izvairītos no „lose it”. Jebkurā gadījumā finansējuma piešķīrums saskaņā ar 
principu „use it or lose it” tiktu atkārtoti ieguldīts kohēzijas valstu projektos EISI 
EUR 10 miljardu komponentā projektu līdzfinansēšanai dalībvalstīs, kas ir tiesīgas 
saņemt atbalstu Kohēzijas fonda2.

Dalītā pārvaldība pret centralizēto pārvaldību

Kohēzijas politika tiek īstenota saskaņā ar dalītās pārvaldības principu starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm un reģioniem, bet Eiropas infrastruktūras savienošanas
instruments, tostarp EUR 10 miljardi, kas pārnesti no Kohēzijas fonda, tiks pārvaldīti saskaņā 
ar centralizētās pārvaldības principu.

Centralizēta pārvaldība nozīmē to, ka projekta atlasi un finanšu un kontroles ciklu tieši veic 
Komisijas nodaļas vai dienesti, piemēram, izpildaģentūras. Tādējādi projektu identificēšanu 
veiktu Komisija, sagatavojot ikgadējās un daudzgadu darba programmas (paredzēts, ka 
Komisija pieņems pēc dalībvalstu apstiprināšanas saskaņā ar pārbaudes procedūru). Šajās 
darba programmās tiks precizēts budžets, prioritātes un atlases un piešķiršanas kritēriji 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Tomēr, kaut gan Komisija rūpīgi uzraudzīs projektu 
īstenošanu un to iznākumu, tā neiejauksies to īstenošanā dalībvalstīs: vietējo alternatīvu un to 
starpsavienojumu izvērtēšana ar reģionālajiem un valsts tīkliem joprojām būs valsts un 
reģionālo varas iestāžu kompetence.

Centralizētā pārvaldība un uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tomēr atšķiras no „first come, 
first served” principa. Saskaņā ar EISI priekšlikumu šo principu piemēros tikai attiecībā uz 
finansēšanas instrumentiem, nevis dotācijām3.  

Jautājums par projektu gatavību

                                               
1 Skat. turpat 2, 4. lpp., 8. lpp.
2 Skat. turpat 2, 4. lpp., 9. lpp.
3 Skat. turpat 2, 5. lpp., 6. lpp.
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Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar prasību nodrošināt atbilstošas kvalitātes un gatavības 
projektus, kuri atbilst īpašajai daudzgadu darba programmai 2014. gadam attiecībā uz 
EUR 10 miljardiem, kas pārnesti no Kohēzijas fonda, Komisija plāno sagatavot vairākas 
daudzgadu darba programmas un attiecīgus uzaicinājumus, lai atstātu laiku dalībvalstīm 
sagatavot vissarežģītākos projektus. Tāpat, ņemot vērā projektu sarežģītību, kurus paredzēts 
īstenot saskaņā ar EISI, Komisija plāno izmantot JASPERS ekspertu zināšanas, lai turpinātu 
attīstīt palīdzību nolūkā stiprināt, ja nepieciešams, administratīvo kapacitāti. 2012. un 
2013. gads tiks veltīti projektu sagatavošanai. Turklāt EISI regulā ir paredzēts finansējums 
programmas atbalsta darbībām1.

Koordinētais atbalsts projektu saraksta izstrādei, kas paredzēts EISI regulas I pielikumā, jau 
tiek īstenots, izmantojot TEN-T līdzekļus (atbalsts pētījumiem un priekšdarbiem 
2007.‒ 2013. gada uzaicinājumos; 2014.‒ 2020. gadā noslēgto projektu uzsākšana), kā arī 
izmantojot kohēzijas politikas tehnisko palīdzību, kas ir TEN-T politikas (un tādējādi EISI 
regulas I pielikuma) pamatprincipu kopums, lai noteiktu galvenos ES transporta projektus.

Finanšu instrumentu izmantošana2

Lai palielinātu ES budžeta līdzekļu ietekmi, Komisija ierosina sistemātiskāk izmantot 
inovatīvus finanšu instrumentus nolūkā papildināt dotāciju finansējumu un piesaistīt 
ieguldījumus. Budžeta līdzekļi, kas būs pieejami finanšu instrumentiem, saskaņā ar EISI 
priekšlikumu tiks iegūti no EISI EUR 21,7 miljardu komponenta, pat tām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda3.

Priekšlikumā īpaši paredzēta šādu finanšu instrumentu izmantošana, taču neizslēdzot arī citus 
instrumentus:

- Kapitāls ― kapitāls ir riska kapitāla nodrošinājums, ko parasti projektā iegulda 
ieinteresētās personas, puses, kurām ir interese projekta realizācijā. Būvniecības 
uzņēmums, piemēram, var ieguldīt kapitālu kādas PPP, kurā tas ir iesaistīts, struktūras 
finansēšanā. Kapitālu var arī nodrošināt trešās puses. Infrastruktūras fondi un —
aizvien vairāk — pensiju fondi iegulda kapitālu daudzos transporta projektos visā 
Eiropā (un aiz tās robežām). Kapitāls atspoguļo visjaunākās investoru kategorijas 
atlikušos prasījumus vai procentus projektā. Gadījumā, ja projektam būs finanšu 
grūtības, kapitāls vispirms tiks izmantots, lai atrisinātu jebkādas problēmas ― tādā 
veidā nodrošinot aizsardzību finansējuma sniedzējiem, lai sekmētu kapitāla struktūru.
Normālos apstākļos akciju turētāji saņems tikai maksājumus (dividendes), ja projekti 
attīstīties saskaņā ar gaidītajiem rezultātiem vai pārsniegs tos. Parāda maksātājiem, no 
otras puses, pienāksies līdzekļu atmaksa neatkarīgi no projekta izpildes.

- Aizdevuma garantijas ― tās ir juridiski saistošas vienošanās, saskaņā ar kurām trešās 
puses galvotājs (parasti banka ar augstu kredītreitingu) piekrīt par maksu samaksāt 

                                               
1 Skat. turpat 2, 6. lpp.
2 Skat. turpat 3, 14. pants, 15. pants.
3 Skat. turpat 2, 7. lpp.
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jebkādu vai visu aizdevuma summu, ja to neatmaksā aizņēmējs. Aizdevuma garantijas 
nodrošināšana var mudināt dažas bankas finansēt tādus projektus, ko citādi tās 
izvairītos finansēt šķietamo kredītrisku dēļ.

Referenta piezīmes un priekšlikumi

Pirmkārt un galvenokārt, referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, un uzskata, ka tas ir nepieciešams 
instruments, lai nodrošinātu efektīvas, viedas, ilgtspējīgas un sadarbspējīgas transporta, 
enerģētikas un digitālās sistēmas.

Attiecībā uz EUR 10 miljardiem, kas pārnesti no Kohēzijas fonda un rezervēti EISI transporta 
infrastruktūras projektiem tikai un vienīgi kohēzijas dalībvalstīs, referents ir informēts par 
esošo rezervi un lielākās daļas kohēzijas dalībvalstu iebildumiem. Tomēr referents uzskata, ka 
tas ir Eiropas Parlamenta kā likumdevēja pienākums uzlabot Komisijas priekšlikumu un veikt 
nepieciešamos precizējumus tekstā, lai nodrošinātu visu dalībvalstu atbalstu labam 
priekšlikumam ar Eiropas pievienoto vērtību.

Papildus neskaidrību precizēšanai Komisijas priekšlikumā tādā nozīmē, kā tas tika jau 
izklāstīts šā darba dokumenta pirmajā daļā, referents izvirza šādus papildu priekšlikumus:

EUR 10 miljardi, kas pārnesti no Kohēzijas fonda, nav jāieskaita 2,5 % IKP maksājuma 
sliekšņa noteikšanas (capping) metodoloģijā

Principu līmenī nav nozīmes iekļaut maksājuma sliekšņa noteikšanā (capping) tādu 
centralizēti pārvaldītu instrumentu kā EISI. Lielākā daļā no projektiem, ko finansēs, ir 
pārrobežu projekti, un maksājuma sliekšņa noteikšana (capping) varētu radīt nevienlīdzīgu 
attieksmi abās projekta pusēs. Turklāt tas ievieš kohēzijas dalībvalstīm nevienlīdzīgas 
attieksmes elementu starp EUR 21,7 miljardu un EUR 10 miljardu summām, jo uz konkurenci 
balstītā projekta īstenošanā, piemēram, maksimālo summu, tāpat kā pilnībā noteiktus valstu 
piešķīrumus, nav iespējams ņemt vērā.

Infrastruktūras finansējuma nostiprināšana pārrobežu reģionos

Daudzās pierobežas teritorijās pašreizējā infrastruktūra joprojām atspoguļo šaurus nacionālos 
principus (nevis elektorātu prioritāti dalībvalstīs, kuras dod priekšroku ieguldījumiem centrā, 
kaut gan ir ļoti svarīgi gūt labumu no Eiropas integrācijas procesa un iekšējā tirgus), un 
attiecīgie reģioni cieš to nomaļās atrašanās vietas dēļ. Prioritāro projektu vairākums patiešām 
attiecas uz starpvalstu infrastruktūras projektiem, bet bieži vien projekti pārrobežu posmos 
tiek pabeigti pusē vai netiek pabeigti vispār.

Tādēļ referents ierosina pirmajā īpašajā nozaru mērķī skaidri noteikt1, ka šaurās vietas un 
iztrūkstošie posmi transporta infrastruktūrās un to savienojošajos punktos robežšķērsošanas 
vietās ir jānovērš un tādējādi jāizmanto attiecīgi kvotas un augstākas līdzfinansējuma likmes.
                                               
1 Skat. turpat 3, 4. panta a) punkts i) apakö punkts.
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Dalībvalstīm tādēļ būs pienākums ieguldīt 30 % no finansējuma saskaņā ar EISI pārrobežu 
reģionu projektos atbilstoši tām līdzfinansējuma likmēm, kas noteiktas Komisijas 
priekšlikuma, ar ko izveido EISI, 10. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā. Turklāt 
noteikums, kas minēts 10. panta 5. punktā (palielinājums līdz pat 10 % no līdzfinansējuma), 
būtu jāattiecina uz darbībām, kas nodrošina pārrobežu sinerģiju.

Sinerģijas attiecībā uz infrastruktūras pārrobežu projektiem ir jāizstrādā arī teritoriālās 
sadarbības programmās, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Referents 
uzskata, ka šādiem infrastruktūras pārrobežu projektiem arī bagātākos reģionos ir noteikti 
jābūt tiesīgiem pretendēt uz ERAF finansējumu.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgi, ir vērts uzsvērt, ka ir jāizstrādā ES mēroga redzējums par 
tālsatiksmes pārvadājumu koridoru, kas sniedzas ārpus valstu robežām, lai noteiktu šķēršļus 
(infrastruktūras, tehniskus un administratīvus) vienveidīgiem, savstarpēji pieejamiem un 
vairākveidu pārvadājumiem un tos atrisinātu. Šie šķēršļi ne tikai nopietni kaitē Eiropas 
konkurētspējai, palielinot izmaksas un samazinot uzticamību loģistikas ķēdei — tie arī 
asimetriski ietekmē nomaļākās valstis, tādējādi pasliktinot ES teritoriālo kohēziju.

Stiprāks savienošanas instruments

Valstis ar finansiālām grūtībām ir visvairāk atkarīgas no ieguldījumiem infrastruktūrā, jo tie 
stimulē izaugsmi un rada nodarbinātību. Tādēļ dalībvalstīm, uz kurām attiecas CPR
priekšlikuma 22. panta un 110. panta 3. punkta noteikumi, papildus augstākai līdzfinansēšanas 
likmei līdz 10 % saskaņā ar EISI1, vajadzētu arī izmantot tos līdzekļus, kurus iegūst no 
koriģētajām vai atgūtajām naudas plūsmām savas valsts piešķīrumos, kas paredzēti 
infrastruktūru projektiem. Attiecīgās summas Komisijai ir jāpārvalda centralizētā veidā 
programmas par konkurētspēju un izaugsmi ietvaros. Tas veicinās ieguldījumus valsts, kā arī 
starpvalstu infrastruktūras projektos, un tādējādi sniegs ieguldījumu Eiropas pievienotajā 
vērtībā.

                                               
1 Skat. turpat 3, 11. panta 3. punkts.


