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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo komiteju ilgtspējīgas 
Eiropas Savienības politisko uzdevumu un budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 
2013. gada rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ievads

1. atgādina, ka transports ir Eiropas ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, ka transporta 
nozare veido 4,6 % no Eiropas Savienības IKP un tajā ir nodarbināti 9,2 miljoni 
iedzīvotāju, ka papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem un kopienām komunikācijas 
iespēju un sakaru tīklu, nodrošinot labvēlīgus apstākļus Eiropas iekšējās tirdzniecības 
attīstībai un līdz ar to — vienotā tirgus izveides pabeigšanai, šai nozarei ir būtiska nozīme 
saistībā ar tās potenciālo devumu sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un tirdzniecības palielināšanā un tūrisma nozares attīstības 
veicināšanā papildus tam, ka efektīva un droša transporta nozare var sekmēt oglekļa 
dioksīda emisiju, atkarības no naftas, piesārņojuma un sastrēgumu mazināšanos;

2. norāda uz transporta nozares nozīmi ES rūpniecības politikā, ņemot vērā gan tās devumu 
iekšzemes kopproduktā, gan darbavietu izveidē; turklāt uzskata, ka Eiropas Savienība ir 
rūpnieciskā līdere transporta tehnoloģiju ziņā (aeronautikas nozarē, ātrgaitas dzelzceļa, 
inteliģentu transporta pārvaldības sistēmu, progresīvu kontroles, drošības un 
savietojamības sistēmu, Eiropas dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmas (ERTMS), 
Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības (SESAR), drošas un 
ilgtspējīgas infrastruktūras izveides u.c. jomās) un ka tādēļ ES būtu jāpieņem finanšu 
shēma, kas tai ļautu saglabāt un pastiprināt šo vadošo lomu minētajā rūpniecības nozarē; 
uzskata, ka nākamajā finanšu plānošanas laikposmā ES transporta nozarei būtu jādod 
iespēja nostiprināt savu līderību videi nekaitīgu, drošu un inteliģentu tehnoloģiju jomā, 
kuras sniedz ieguldījumu turpmākā ekonomikas attīstībā un lielākas ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas panākšanā;

3. uzskata par acīmredzamu to, ka no laikposmam pēc 2013. gada paredzēto politikas 
uzdevumu un budžeta līdzekļu viedokļa gandrīz visi ES pieņemtie mērķi — gan tie, kas 
pausti stratēģijā „Eiropa 2020”, gan tie, kas iekļauti citos satvaros, — ir atkarīgi no 
efektīvas, ilgtspējīgas, videi nekaitīgas un pieejamas transporta nozares;

4. norāda, ka stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir panākt inteliģentu, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi, izmantojot zināšanas un inovācijas, tādu energoefektivitāti, ar kuras 
palīdzību var radīt videi nekaitīgu un vienlaikus konkurētspējīgu ekonomiku, un 
teritoriālās un sociālas kohēzijas veicināšanu kā transversālas pamatnostādnes, kas tieši 
saistītas ar atbalstu transporta un tūrisma nozarei;

5. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt transporta politikas virzieniem paredzēto ES budžeta 
izdevumu patiesu pievienoto vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes viedokļa; norāda, ka, 
lai gan ir jāizvairās no tādu investīciju un izdevumu pārklāšanās vai pārvietošanas, kurus 
var veiksmīgāk izdarīt valsts un reģionālā līmenī, ir svarīgi nepalaist garām izdevību 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda var nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību valsts, reģionālā un pārrobežu līmenī;
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6. uzsver attiecīgo aģentūru būtisko lomu transporta sistēmu integrēšanā no drošības, 
savietojamības un darbības viedokļa; pauž bažas par aizvien pieaugošo plaisu starp šo 
aģentūru uzdevumiem un tām piešķirtajiem budžeta līdzekļiem;

7. atbalsta Komisijas viedokli, ka pārrobežu infrastruktūra ir viens no labākajiem piemēriem 
tam, kā ES var novērst atšķirības un sniegt labākus rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk plašas un vērienīgas programmas, lai investētu 
infrastruktūrā, ka konkurences uzturēšanas nolūkā Eiropai sava stratēģija jāvirza uz 
efektīvas infrastruktūras nodrošināšanu, lai liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā būtu jāiegūst Eiropas transporta pamattīkls, nodrošinot 
lielāku transporta nozares energoefektivitāti, kas varētu novest pie kravu un pasažieru 
plūsmu novirzīšanas uz ilgtspējīgākiem un pieejamākiem transporta veidiem; konstatē, ka 
šāds atbalsts ir jānovirza pamatprioritātēm — sastrēgumu novēršanai uz Eiropas 
stratēģiskajām maģistrālēm, to paplašināšanas veicināšanai un pārrobežu un vairākveidu 
transporta savienojumu radīšanai;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju sagatavot integrētu ES politiku attiecībā 
uz iekšējiem ūdensceļiem, ņemot vērā ieguvumus no pārvadājumiem ar kuģiem integrētā 
Eiropas upju un kanālu tīklā, un to, ka ES ir vairāk nekā 37 000 ūdensceļu, kas savieno 
simtiem pilsētu un rūpniecisko reģionu, un ka 20 no 27 dalībvalstīm ir iekšējie ūdensceļi, 
kā arī mudina šādas politikas īstenošanai piešķirt pienācīgu atbalstu no ES un dalībvalstu 
budžetiem;

9. ņemot vērā ekoloģiski efektīva transporta radītās iespējas jaunu darbavietu izveidei, 
uzsver, ka ar ES politikas virzienu un finanšu instrumentu palīdzību jāatbalsta 
elektriskiem transportlīdzekļiem nepieciešamās infrastruktūras izveide un ka tie jāintegrē 
Eiropas mēroga inteliģentās enerģijas tīklā, kas spētu izmantot no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem vietējā līmenī iegūtu enerģiju;

Eiropas komunikāciju tīkli

10. īpašu uzmanību vērš uz Eiropas transporta tīklu (TEN-T) pievienoto vērtību, kuru jomā 
visi prioritārie projekti ir starptautiski un kuru pievienotā vērtība ir īpaši redzama saistībā 
ar efektīva, vairākveidu un visaptveroša ES transporta tīkla izveidi, tādu jautājumu 
risināšanu, kas saistīti ar slikto piekļuvi dažiem ES reģioniem un dažādu ES reģionu 
transporta tīklu nepietiekamo savietojamību, tostarp tālu no krasta atrodošos apgabalu 
savienojumiem ar ostām, projektu pārrobežu daļām un ES investīciju sviras efektu 
stratēģisku projektu privātas un publiskas finansēšanas stimulēšanā;

11. atgādina, ka 1996.–2020. gadā īstenojamajiem TEN-T projektiem nepieciešamais 
finansējums tiek lēsts EUR 900 miljardu apmērā, no kuriem vēl ir jāfinansē 
EUR 500 miljardi, un ka pašreizējiem 30 prioritārajiem TEN-T projektiem nepieciešami 
EUR 395 miljardi, no kuriem vēl ir jāfinansē EUR 270 miljardi;

12. šajā kontekstā norāda, ka prioritāro TEN-T projektu jomā, izņemot Galileo, ES izdevumi 
kopsummā par EUR 47,4 miljardiem (30,8 %) pašreizējā finanšu plāna laikposmā šiem 
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projektiem ir piesaistījuši ieguldījumus no citiem avotiem EUR 106,6 miljardu apmērā un 
ka atbilstīgie skaitļi attiecībā uz visu TEN-T tīklu kopumā ir EUR 105 miljardi (27 %) un 
EUR 285 miljardi (73 %);

13. atgādina, ka galvenie TEN-T finansētāji ir dalībvalstis, reģioni un Eiropas Savienība, 
pēdējai to darot ar TEN-T budžeta un Kohēzijas fonda un struktūrfondu palīdzību, ka 
pašreizējā budžeta plānošanas laikposmā (2007.–2013. g.) tiek finansēti 15 % no 
ieguldījumiem, kas nepieciešami, lai pabeigtu šajā laikposmā veicamos darbus, un ka —
tā kā liela mēroga infrastruktūras projektu īstenošanas izmaksas, visticamāk, 
palielināsies — daudzgadu finanšu shēmā laikposmam pēc 2014. gada ieguldījumiem 
transporta nozarē pieejamais kopējais finansējums būs izšķirošs TEN-T īstenošanai;

14. īpaši norāda, ka stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā, kuras uzmanības centrā ir inteliģenta, 
ilgtspējīga un integrējoša izaugsme, attiecībā uz TEN-T ir iekļauti šādi uzdevumi:

– „mobilizēt ES finanšu instrumentus (to skaitā TEN) kā daļu no konsekventas finansēšanas 
stratēģijas, kas apvieno ES un dalībvalstu publisko un privāto finansējumu”;

– „paātrināti īstenot stratēģiskus projektus ar augstu Eiropas pievienoto vērtību, lai novērstu 
būtiskus trūkumus, it īpaši pārrobežu posmos un vairākveidu satiksmes mezglos (pilsētās, 
ostās, loģistikas platformās)”;

15. tādēļ prasa palielināt vispārējo TEN-T piešķirto finansējumu, pastiprināt koordināciju 
starp TEN-T pieejamo finansējumu un transporta projektiem paredzēto Kohēzijas fonda 
finansējumu (pašlaik — 23,7 % no kohēzijas līdzekļiem), kā arī šīs summas piešķiršanai 
no Kohēzijas fonda par nosacījumu izvirzīt Eiropas transporta politikas vispārējo principu 
ievērošanu un TEN-T finansējuma piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt dalībvalstu 
finansējuma koncentrāciju svarīgākajiem un visaptverošiem TEN-T tīkliem un 
sistemātisku Direktīvas 2008/96/EK instrumentu piemērošanu šiem tīkliem;

16. prasa izstrādāt citus TEN-T paredzētus finansēšanas instrumentus, it īpaši piešķirot no 
darbības transporta jomā iegūtus pašu resursus, izmantot īpašus EIB instrumentus un 
uzlabot publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) mehānismus, kā arī palielināt 
atbalstu to izstrādei;

17. uzskata, ka no ārējo izmaksu internalizācijas gūtie ieņēmumi jāpiešķir īpaši mobilitātei, 
tādējādi veicinot PPP, tostarp transporta nozares projektos;

18. uzsver, ka Kohēzijas fonda finansējums transporta projektiem jāparedz arī jaunajā finanšu 
plānā, dalībvalstīm skaidri apņemoties nodrošināt šiem projektiem līdzfinansējumu un tos 
īstenot, ka kohēzijas politika vēl aizvien ir ļoti svarīga valstīm, kuras cenšas izpildīt 
konverģences kritērijus, un ka sekmīga transporta projektu īstenošana šajās valstīs lielā 
mērā ir atkarīga no Kohēzijas fonda finansējuma pieejamības;

19. norāda, ka nepiešķirts paliek tikai pusprocents no TEN-T 2007.–2013. gada budžeta, tomēr 
uzstāj, ka ES apņemšanās piešķirt finansējumu nevar ilgt mūžīgi attiecībā uz projektiem, 
kas nevirzās uz priekšu tādēļ, ka dalībvalstis no sava budžeta līdz 2015. gadam nav 
darījušas pieejamu atbilstīgo finansējumu;

Marco Polo
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20. atgādina, ka Marco Polo programmas mērķis ir ik gadu atslogot Eiropas ceļus no 
20 miljardiem tonnkilometru kravas — ekvivalents vairāk nekā 700 000 kravas 
automobiļu, kas gadā ceļo starp Parīzi un Berlīni —, pārceļot kravu pārvadājumus uz 
citiem transporta veidiem; norāda, cik svarīga ir pāreja uz zemu oglekļa dioksīda emisiju 
ekonomiku — pāreja, kas prasīs būtisku un labi koordinētu finansējumu; turklāt atgādina, 
ka šīs programmas budžetā laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam EUR 450 miljonu 
apmērā no katriem diviem izlietotajiem eiro sociālā un vides joma gūst labumu aptuveni 
EUR 10 apmērā un ka dalībvalstu līmenī Marco Polo programmai nav līdzvērtīgas 
programmas;

21. iesaka izpētīt iespēju Marco Polo programmā kā instrumentu iekļaut aizdevumu 
garantijas;

22. norāda, ka Marco Polo II regula, ko Parlaments apstiprināja 2009. gadā, ir paredzēta, lai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi minētās programmas 
finansējumam, un ka finansējuma piešķiršanas kritēriji tika pielāgoti tirgus apstākļiem;

Galileo

23. uzstāj, ka Galileo ir Eiropas Savienībai stratēģiski ļoti svarīgs projekts, it īpaši ņemot 
vērā saistības līdzīgās sistēmās ieguldīt no valstu militārajiem budžetiem, ko 
demonstrējušas citas valstis, piemēram, Ķīna, Indija un Krievija, un ka nav vēlams tāds 
scenārijs, saskaņā ar kuru Eiropas uzņēmējdarbība nav spējīga gūt labumu no 
daudzpusējām ekonomiskām, vides, inovatīvām, pētniecības un nodarbinātības iespējām, 
pateicoties tam, ka Eiropai ir pašai sava satelītnavigācijas sistēma; turklāt uzskata, ka šī 
pakalpojuma sniegšanas samazināšanas vai pārtraukšanas gadījumā iespējamais 
kaitējums uzņēmējdarbībai, banku sektoram, aviācijai un komunikāciju nozarei vien 
izmaksātu ļoti dārgi (piemēram, uzņēmējdarbības ienākumu, ceļu satiksmes drošības u.c. 
ziņā); atgādina, ka budžeta lēmējinstitūcija to atzina, paaugstinot pašreizējā finanšu plāna 
1.a izdevumu apakškategorijas maksimālo apjomu, lai pielāgotos pastāvīgajiem 
ieguldījumiem Galileo programmā;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju būtiski palielināt finansējumu ar GNSS
izmantošanu saistītajai izpētei, lai Eiropas rūpniecībai, MVU un visām citām 
ieinteresētajām personām sniegtu iespēju palielināt vispārējā GNSS tirgus apgūšanas 
līmeni un nodrošinātu ES neatkarību nozarē, kas veido vairāk nekā 6 % no ES IKP;

25. norāda, ka galvenais ieguvums no Galileo programmas īstenošanas būs inteliģentas 
transporta sistēmas un Globālās satelītu navigācijas sistēmas attīstība un praktiskā 
izmantošana;

26. uzstāj — ņemot vērā tādu projektu kā Galileo vai Eiropas vienotās gaisa telpas un tās 
tehnoloģiskā komponenta SESAR ilgstošo īstenošanu un šiem projektiem jau piešķirto 
kapitālieguldījumu apjomu, visā finanšu plānošanas laikposmā ir jāuzņemas pietiekamas 
un konsekventas finanšu saistības, lai nodrošinātu šo projektu sekmīgu īstenošanu un no 
tās gūstamos labumus, it īpaši SESAR izmantošanu kā nosacījumu Eiropas vienotās gaisa 
telpas izveides pilnīgai pabeigšanai;

27. norāda, ka Eiropas vienotās gaisa telpas projekta paātrināta īstenošana un it īpaši tā 
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tehnoloģiskā komponenta SESAR izmantošana, sākot ar 2014. gadu, ir noteikta par vienu 
no pamatprioritātēm, lai panāktu efektīvu un ilgtspējīgu gaisa transporta sistēmu Eiropā, 
un ka SESAR projekts ļaus samazināt gaisa satiksmes pārvaldības izmaksas par 50 %, 
10 reizes uzlabot drošības rādītājus un par 10 % samazināt katra lidojuma ietekmi uz vidi;

ERTMS

28. norāda uz ERTMS projekta nozīmi dzelzceļa savietojamības nodrošināšanā un pārejas uz 
citiem transporta veidiem īstenošanā; uzskata, ka ERTMS projekta, tāpat kā daudzu citu 
transporta infrastruktūras projektu, īstenošanā pēdējā laikā nācās saskarties ar 
ekonomiskās lejupslīdes sekām, kas izpaudās kā publiskā sektora investīciju apjoma un 
īpatsvara samazināšanās; apstiprina šī projekta Eiropas nozīmi un pievienoto vērtību un 
tādēļ prasa ERTMS un it īpaši tā pārrobežu daļas nākamajos gados noteikt par ES budžeta 
prioritāti;

Jūrlietu politika

29. uzskata, ka jāturpina īstenot integrēto jūrniecības politiku un tā jāvirza uz to problēmu 
risināšanu, ar kurām saskaras piekrastes zonas un jūras baseini, kā arī uz atbalstu „zilajai 
izaugsmei” un ilgtspējīgai jūrsaimniecībai saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”; uzstāj, ka 
šīs politikas īstenošanai jāpiešķir atbilstīgi finanšu līdzekļi;

Jauni finanšu instrumenti

30. prasa izstrādāt jaunus finansēšanas instrumentus, gan pārskatot Eiropas Investīciju bankas 
politiku, lai piešķirtu vairāk aizdevumu inovatīviem projektiem transporta jomā, gan 
izmantojot ieņēmumus no smago automobiļu aplikšanas ar nodokli un CO2 emisijas 
kvotu izsoles aviācijas nozarē, nolūkā finansēt kopīgus projektus, kuru mērķis ir 
samazināt šo transporta veidu ietekmi uz vidi;

Tūrisms

31. atgādina tūrisma nozīmi attiecībā uz Eiropas ekonomiku, Eiropas dabas un kultūras 
mantojumu un atsevišķām valstīm un reģioniem, kuros tas ir ekonomikas un sociālās 
jomas galvenais balsts; vērš uzmanību uz to, cik liela nozīme ir jaunajam noteikumam par 
tūrismu, kas ir iekļauts Lisabonas līgumā un kas Parlamentam pirmoreiz piešķir 
likumdošanas pilnvaras tūrisma jomā, un uz nepieciešamību šīs pilnvaras izmantot 
nozares konkurētspējas palielināšanai; atkārtoti pauž bažas par to, ka šī jaunā uzdevuma 
atspoguļošanai, atbalstot tūrisma attīstību, nav paredzēta neviena budžeta pozīcija, un 
uzstāj, ka nākotnē jāparedz atbilstīga apjoma ES atbalsts tūrismam, izveidojot īpašu 
budžeta pozīciju ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, rūpnieciskajam mantojumam un dabas 
un kultūras mantojuma aizsardzībai, attiecīgos gadījumos piesaistot struktūrfondu un citu 
fondu līdzekļus.
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