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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka pieejamības uzlabošana, reģionālās ekonomikas nostiprināšana un kohēzijas 
sasniegšana ir arī Eiropas Transporta tīkla (TEN–T) programmas mērķi, un tie ir pilnībā saistīti 
ar nepieciešamību pēc efektīvas mobilitātes, pēc klimata pārmaiņu problēmu risināšanas un 
vispārīgo iekšējā tirgus mērķu sasniegšanas;

2. atgādina, ka aptuveni 23,7 % (82 miljardi eiro) no kohēzijas un struktūrfondu piešķīrumiem 
2007.–2013.gadā ir paredzēti transportam, bet tikai puse no šiem līdzekļiem tiks tērēti TEN–T 
projektiem (17 miljardi eiro TEN–T prioritārajam tīklam un 27,2 miljardi eiro vispārīgajai 
daļai); otra daļa ir paredzēta ieguldījumiem valsts, reģionālos un vietējos projektos, kuri nav 
norādīti TEN–T kartēs; 

3. atgādina par plānoto ieguldījumu nelīdzsvarotību starp dažādiem transporta veidiem (ceļu 
infrastruktūrai 41 miljards eiro, savukārt dzelzceļam 23,6 miljardi eiro un iekšzemes 
ūdensceļiem 0,6 miljardi eiro) — tas nepalīdzēs nedz sasniegt transportu veidu maiņas mērķus 
CO2 emisiju samazināšanai, nedz nodrošinās taisnīgu un efektīvu vairākveidu pārvadājumu
kombinēšanu;

4. pauž nožēlu par tendenci vilcināties ar pārrobežu projektu uzsākšanu un ar dzelzceļa 
projektiem kopumā, kā rezultātā TEN–T tīkls tā arī var palikt slikti savienota 27 valstu tīklu 
aglomerācija;

5. jo īpaši pauž nožēlu par to, ka autoceļu infrastruktūras un dzelzceļa infrastruktūras 
salīdzinājums it sevišķi kohēzijas valstīs liecina, ka turpmāka kavēšanās ar ieguldījumiem 
dzelzceļa nozarē, kā tas norādīts 2010. gada ziņojumā par kohēzijas politikas īstenošanu, varētu 
novest pie krasākas ceļu un dzelzceļu disproporcijas;

6. pauž bažas par to, ka trūkst sīkākas informācijas par ieguldījumu transporta nozarē 
īstenošanu; pieļauj, ka precīzāka īstenošanas novērtēšana norādītu uz nopietnu kavēšanos ar 
TEN–T projektiem paredzētajiem ieguldījumiem, un uzstāj, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas 
krīzi, nodrošināt lielāku noteiktību attiecībā uz termiņiem;

7. īpašu uzmanību vērš uz TEN–T projektu Eiropas pievienoto vērtību, kas ir īpaši skaidri 
izteikta projektu pārrobežu sadaļās un attiecībā uz starpsavienojumiem ar valstu dzelzceļiem un 
iekšējiem ūdensceļiem; 

8. tāpēc aicina palielināt kopējo finansējumu TEN–T, paredzot kohēzijas fondus transporta 
projektiem un šī finansējuma robežās piešķirot līdzekļus TNT –T pamattīklam, jo tādējādi būs 
iespējams daudz efektīvāk un saskaņotāk izmatot kohēzijas fondus, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest TNT–T tīklu;


