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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ir konstatēts, ka 2007.–2013. gada programmu periodam piešķirtie EUR 8 miljardi ir 
būtiski nepietiekama summa, lai īstenotu Eiropas transporta tīklu (TEN-T), un ka ir 
nepieciešami papildu resursi, lai pabeigtu tīkla īstenošanu un palielinātu izaugsmi, darba 
vietu izveidi un konkurētspēju Eiropas Savienībā,

1. uzsver, ka ES transporta nozarei ir būtiska loma, jo tā ir iekšējā tirgus centrālā ass, kā arī 
personu brīvas pārvietošanās, brīvas preču aprites un sociālās un teritoriālās kohēzijas 
pamats; norāda, ka transporta nozare veido 6,3 % no ES IKP un nodrošina darba vietas 
13 miljoniem cilvēku;

2. atgādina, ka transporta nozarē ir ievērojami finanšu un tehnoloģiskie uzdevumi attiecībā 
uz uzlabojumiem tās vides snieguma, konkurētspējas un tīklu ziņā;

3. uzsver, ka ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi, lai sasniegtu svarīgo ES mērķi — līdz 
2050. gadam transporta nozarē samazināt CO2 līmeni par 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu un atbalstītu ilgtspējīgākus transporta veidus, veicinātu vairākveidu 
pārvadājumus un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, kas balstīta uz transporta drošības, 
drošuma un pieejamības principiem;

4. uzsver nevienlīdzību, kas raksturīga transporta infrastruktūru attīstībai dažādās 
dalībvalstīs, un transporta infrastruktūru attīstības nozīmīgumu jaunajās dalībvalstīs, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis censties izveidot vienotu un vienmērīgi attīstītu Eiropas 
transporta zonu;

5. uzsver, ka kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams ar transportu saistītajiem 
ieguldījumiem nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS), būs ļoti nozīmīgs TEN-T
īstenošanai, kā arī pētījumiem transporta jomā, kuri nepieciešami, lai Savienība saglabātu 
industriālā līdera pozīcijas ilgtspējīgu un novatorisku transporta tehnoloģiju jomā; tādēļ 
aicina dalībvalstis atbalstīt Komisijas priekšlikumu;

6. uzsver, ka transportam un mobilitātei ir ļoti liela nozīme Eiropas iekšējā tirgū, un tādēļ 
uzskata, ka Savienībai noteikti būtu ievērojami jāpalielina nevis jāsamazina mērķtiecīgu 
ieguldījumu apjoms TEN-T infrastruktūrā un transporta pētniecībā, jo šādi ieguldījumi var 
ievērojami un tieši sekmēt sarežģīta ekonomikas stāvokļa pārvarēšanu, uzlabojot 
konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF) un tajā izklāstīto ierosinājumu palielināt centrāli pārvaldāmas summas, 
ko sniedz TEN-T, uzskatot šīs summas par reālistiskiem skaitļiem un absolūtu minimumu; 
uzskata — lai nodrošinātu paredzēto sviras efektu transporta jomā, ideāli piešķīrumam 
vajadzētu būt vismaz 10 % apmērā no paredzētajām vajadzībām (EUR 500 miljardi TEN-
T līdz 2020. gadam) un ka, ja Padome vienojas par ievērojamu finansējuma 
samazinājumu, būtu arī būtiski jāpārskata priekšlikuma par CEF pielikumā minēto 
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iepriekš noteikto transporta projektu saraksts;

8. uzskata, ka tādi jautājumi kā CEF finansējuma sadale pa dažādām nozarēm, finanšu 
instrumentiem izmantojamais apjoms vai noteikumi par pārvietojumiem no Kohēzijas 
fonda, kuri paredzēti transporta infrastruktūrai CEF ietvaros, nav saistīti ar DFS, jo uz 
tiem attiecas parastā likumdošanas procedūra, ko piemēro CEF;

9. norāda uz to, ka Komisija ir paredzējusi palielināt tādu novatorisku finanšu instrumentu kā 
projektu obligācijas izmantošanu transporta nozarē; uzskata, ka tas nodrošinās sviras 
efektu ES budžetam, tādējādi piesaistot citus investorus vispārēju interešu projektiem, kas 
ir komerciāli dzīvotspējīgi, bet nesaņem pietiekamu finansējumu no tirgus; uzsver, ka 
minētais varētu palielināt transporta infrastruktūras finansējumu ar Eiropas pievienoto 
vērtību;

10. aicina Komisiju nodrošināt koordināciju starp CEF un citiem TEN-T pieejamajiem 
finansējuma avotiem, jo īpaši Kohēzijas fondu un programmu „Apvārsnis 2020”;

11. uzsver, ka papildu EUR 10 miljardi no Kohēzijas fonda ir centrāli jāpārvalda CEF
ietvaros, lai valstīm, kas saņem Kohēzijas fondu līdzekļus, nodrošinātu skaidru ES 
pievienoto vērtību, jo īpaši TEN-T transporta infrastruktūras projektiem; vērš uzmanību uz 
neseno Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu1, kurā norādīts, ka Kohēzijas fonda un 
struktūrfondu finansējums ne vienmēr tiek izlietots vienlīdz efektīvi; uzskata, ka īpaša 
uzmanība būtu jāvelta grūtībām, ar kurām dažas dalībvalstis varētu saskarties saistībā ar 
projektu plānošanu, un ģeogrāfiskajam līdzsvaram projektu sadalījumā; uzsver, ka 
Komisijas lēmumam ir jābūt balstītam uz principu par naudas ieguldīšanu saņēmējas 
valsts teritorijā saskaņā ar apstiprināto TEN-T projektu, kā norādīts priekšlikuma par CEF
1. pielikumā, un ka Kohēzijas fonda papildu finansējuma EUR 10 miljardu apmērā 
centrāla pārvaldība nekādā gadījumā nedrīkst traucēt vai ierobežot Kohēzijas fonda 
līdzekļu saņēmēju valstu dalību transporta projektu īstenošanā un finansēšanā ar CEF, 
pārsniedzot no Kohēzijas fonda piešķirto finansējumu EUR 10 miljardu apmērā;

12. uzstāj, ka daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam budžetam ir jābūt elastīgākam 
gan izdevumu kategorijas robežās, gan starp vairākām izdevumu kategorijām; tādēļ 
uzsver, ka ir svarīgi, lai arī turpmāk CEF un Kohēzijas politikai būtu kopīga izdevumu 
kategorija un iebilst pret iespēju veidot apakškategorijas;

13. norāda uz nepieciešamību pēc efektīvākiem projektu stimuliem, piemēram, principa 
„izmanto vai zaudē” izmantošanu, kas uzlabo projektu īstenošanu;

14. uzsver, ka ir jāsaglabā reāla saikne starp iepriekš noteiktu projektu skaitu ierosinātās CEF
regulas pielikumā un finanšu summām, kas CEF paredzētas nākamajā DFS;

15. uzsver, ka, lai sasniegtu ES ilgtspējīgas izaugsmes mērķus, CEF ietvaros ir jānodrošina 
atbilstīgs finansējums horizontālajām prioritātēm, proti, Eiropas dzelzceļu satiksmes 
pārvaldības sistēmai (ERTMS) un Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes 
pārvaldības pētniecības (SESAR) projektam, un tādēļ ir ļoti būtiski nodrošināt 
nepārtrauktus ieguldījumus, lai veicinātu savietojamību, tādējādi uzlabojot ES transporta 

                                               
1 Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 4/2012 „Vai jūras ostu transporta infrastruktūras līdzfinansēšana 
no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda ir efektīvs ieguldījums?”
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tīkla efektivitāti, konkurētspēju un drošību;

16. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt finansējumu galvenajām tehnoloģiskās attīstības 
programmām — globālās vides un drošības novērošanas (GMES) iniciatīvai, Eiropas 
ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienestam (EGNOS), Galileo globālajai satelītu 
navigācijas sistēmai (GNSS) utt. — kopumā, un uzsver nepieciešamību arī turpmāk 
nodrošināt DFS finansējumu GMES programmai, ņemot vērā tās ieguldījumu transporta 
nozares ilgtspējīgā attīstībā un drošībā;

17. atgādina par Galileo projekta ievērojamo stratēģisko nozīmi attiecībā uz ES, vislielākās 
priekšrocības nodrošinot GNSS tehnoloģijām un ITS lietojumu ieviešanai; uzstāj, ka 
Galileo ir jānodrošina atbilstīgs finansējums, neskarot TEN-T budžetu;

18. atzīst, ka Kohēzijas fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir galvenie ES 
transporta finansējuma avoti; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi uzlabot ES 2020. gada 
mērķu integrāciju ES struktūrfondos, lai tie būtu vērsti uz viedu un ilgtspējīgu mobilitāti;

19. norāda uz sekmīgi īstenoto programmu „Marco Polo”, kuras mērķis atbilstīgi pārejai uz 
zemas oglekļa emisijas ekonomiku ir panākt kravu novirzīšanu no autotransporta uz 
citiem transporta veidiem, un uz programmu NAIADES — integrēto Eiropas rīcības 
programmu iekšējo ūdensceļu transporta jomā, un uzskata, ka šiem projektiem būtu 
jānodrošina atbilstīga finansējuma pieejamība nākamajā finanšu periodā;

20. atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu tūrisms ir viena no jaunajām Savienības 
kompetencēm, un norāda, ka tādēļ tas arī būtu jāatspoguļo nākamajā DFS; uzsver tūrisma 
nozīmīgo ieguldījumu Savienības ekonomikā un to, ka dažos reģionos tūrisms ir galvenā 
saimnieciskā darbība, un uzskata, ka Eiropas tūrisma stratēģija būtu jāatbalsta, izmantojot 
atbilstīgu finansējumu nākamajam periodam;

21. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (COSME) (2014.—2020. 
gadam); jo īpaši uzsver, ka būtu ievērojami jāatbalsta īpaši piešķīrumi EUR 131 miljona 
apmērā, lai finansētu tūrisma nozares uzņēmumu konkurētspēju;

22. atgādina, ka nākamajā DFS būtu jāņem vērā integrētā jūrniecības politika, veidojot 
atbilstīgus un ilgtermiņa instrumentus integrētās jūrniecības politikas finansiālajam 
atbalstam;

23. uzsver gan transporta aģentūru nozīmīgo darbu, atbalstot ES drošības un savietojamības 
mērķus, gan nepieciešamību nodrošināt to pienākumiem atbilstīgus budžeta līdzekļus.



PE489.425v02-00 6/6 AD\910845LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 18.9.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

37
1
5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael 
Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes 
Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo 
Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner 
Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike 
Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, 
Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Spyros Danellis, Zita Gurmai, Anna Rosbach, Sabine Wils, Janusz 
Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Isabella Lövin


