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Kopsavilkums

Autoceļiem ir nozīmīga loma reģionu un valstu savienošanā, tādējādi tie palīdz veicināt 
saimniecisko darbību, attīstību un izaugsmi. Autotransports veido lielāko daļu no pasažieru un 
kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā. Tāpēc ir svarīgi, lai transports būtu ilgtspējīgs un 
efektīvs.

2013. gadā tika pieņemta regula par Eiropas transporta tīklu (TEN-T). Ar šo regulu TEN-T 
koncepcijā tika ieviesti jēdzieni “visaptverošais tīkls” un “pamattīkls”. Visaptverošā tīkla 
izveide jāpabeidz līdz 2050. gadam, un mērķis ir nodrošināt visu ES reģionu pieejamību un 
savienotību. Pamattīklu, kura izveide jāpabeidz līdz 2030. gadam, veido tās visaptverošā tīkla 
daļas, kurām, stratēģiski raugoties, ir vislielākā nozīme TEN-T mērķu sasniegšanā.

Laikposmā no 2007. līdz 2020. gadam Eiropas Savienība autoceļu vajadzībām piešķīra 
aptuveni 78 miljardus €, un no šīs summas aptuveni 40 miljardi € bija paredzēti TEN-T 
autoceļiem. Lielāko daļu līdzekļu nodrošinājis Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 
Kohēzijas fonds. Mazākā apmērā līdzekļi ir pieejami arī no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (EISI).

TEN-T autoceļu pamattīkla attīstīšana norisinās sekmīgi. Tomēr lielākā daļa Centrāleiropas un 
Austrumeiropas dalībvalstu joprojām atpaliek. 2007.–2013. gada plānošanas periodā tika 
izbūvēti aptuveni 2400 km jaunu TEN-T autoceļu, un 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 
paredzēts izbūvēt vēl 2000 km. Tas palīdzējis nodrošināt pozitīvus rezultātus autoceļu 
lietotājiem, piemēram, saīsinās ceļā pavadītais laiks, un vairāk kilometru tiek nobraukts pa 
automaģistrālēm.

Revīzijas palātas secinājumi un ieteikumi

Revīzijas palātas secinājumi ir šādi.

Virzība uz TEN-T autoceļu pamattīkla pabeigšanu sekmīgi turpinās. Ir jāuzlabo prioritāšu 
noteikšana, raugoties uz ieguldījumu koncentrēšanu tieši pamattīkla vajadzībām. No Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) līdzekļiem, kas dalībvalstīm bija pieejami 
laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, dalībvalstis 66 % novirzīja autoceļiem, kuri 
neietilpst TEN-T pamattīklā.

Nav pabeigti pārrobežu posmi, un trūkst pietiekami koordinētas pieejas attiecībā uz drošām 
stāvvietām un alternatīvo degvielu infrastruktūrām.

Trūkumi Komisijas īstenotajā uzraudzībā apdraud tās spēju vajadzības gadījumā savlaicīgi 
veikt korektīvus pasākumus. Komisijas īstenotā uzraudzība ne vienmēr aptver visu 
pamattīklu, turklāt nav noteikti starpposma mērķi, kas nodrošinātu iespēju precīzi novērtēt 
progresu un sagatavot ticamas prognozes par pamattīkla pabeigšanu līdz 2030. gadam. 
Turklāt dati nav savlaicīgi, vienotas pieejas trūkuma dēļ to ticamības pakāpe ir zema, un nav 
noteikti rezultātu rādītāji.

Dalībvalstu autoceļu uzturēšanas politika ir nepietiekama, tādēļ autoceļu pamattīkla stāvoklis 
vidējā termiņā un ilgtermiņā ir apdraudēts. Valstu autoceļu uzturēšanas budžeti nepārtraukti 
tiek samazināti, nevis palielināti atbilstoši infrastruktūras arvien pieaugošajam garumam un 
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kritiski svarīgu savienojumu nolietojumam. Kaut gan šie faktori var ietekmēt pamattīkla 
pilnīgas funkcionalitātes panākšanu līdz 2030. gadam, Komisijas rīcībā nav instrumentu, lai 
pārbaudītu, vai dalībvalstīs ir ieviesta stingra sistēma, kas nodrošinātu valsts autoceļu tīklu 
pienācīgu uzturēšanu.
Pamatojoties uz šiem secinājumiem, Revīzijas palāta sniedz turpmāk minētos ieteikumus.

1. ieteikums. Piešķirt prioritāti ieguldījumiem autoceļu pamattīklā

Komisijai vajadzētu:

– Nodrošināt, ka dalībvalstis veic pienācīgu plānošanu, norādot arī termiņus un pieejamo 
budžetu, lai līdz 2030. gadam būtu iespējams pabeigt visa TEN-T pamattīkla izveidi. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš pārrobežu posmiem, it sevišķi tajās dalībvalstīs, kurām šajās 
jomās nav vērojams progress.
Termiņš: 2021. gadā plānotā TEN-T regulas pārskatīšana.

– Veikt attiecīgus pasākumus, lai dalībvalstis tām pieejamos Kohēzijas fonda un ERAF 
līdzekļus, kas paredzēti autoceļiem, prioritāri novirzītu ieguldījumiem pamattīklā.
Termiņš: partnerības nolīgumu un darbības programmu pieņemšana 2021.–2027. gada 
plānošanas periodam.

2. ieteikums. Uzlabot uzraudzības pasākumus

Komisijai būtu jāuzlabo sava uzraudzības sistēma, lai tā varētu uzraudzīt progresu TEN-T 
pamattīkla attīstīšanā un veikt TEN-T regulā paredzētos korektīvos pasākumus. Uzraudzības 
sistēmai būtu jāaptver viss pamattīkls, un tajā jāparedz šādi elementi:

– starpposma mērķi dalībvalstu panāktā progresa novērtēšanai;

– sistemātiska un vienota pieeja ar konkrētiem termiņiem, kuros dalībvalstīm jāiesniedz dati 
par pamattīkla pabeigšanu, lai Komisija iesniegtos datus varētu apstrādāt un publicēt; lai 
palīdzētu novērtēt ES pamattīkla radīto ietekmi, sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams 
uzraudzīt rezultātus, piemēram, laika ietaupījumu, vidējo ātrumu un caurlaides spēju.
Termiņš: 2021. gadā plānotā TEN-T regulas pārskatīšana.

3. ieteikums. Stiprināt pieeju autoceļu uzturēšanai

Pārskatot TEN-T regulu, Komisijai būtu jāierosina piemēroti pasākumi, lai dalībvalstis 
pilnveidotu ilgtermiņa ceļu uzturēšanas plānošanu, sniedzot informāciju par nepieciešamajiem 
finanšu resursiem esošās un plānotās infrastruktūras ilgtermiņa uzturēšanas izmaksu segšanai.
Termiņš: 2021. gadā plānotā TEN-T regulas pārskatīšana.

Referenta ieteikumi

Eiropas Parlaments

atzinīgi vērtē to, ka Komisija devusi nozīmīgu ieguldījumu stratēģiskajā līmenī, piemēram, 
izstrādājot priekšlikumu par visaptverošo tīklu un pamattīklu, tostarp deviņiem pamattīkla 
koridoriem;
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pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz ESI fondu (ERAF un Kohēzijas fonda) finansējumu 
Komisija nav rīkojusies dalībvalstu līmenī, t. i., nav prasījusi, lai pirms ES līdzekļu 
piešķiršanas būtu izpildīti attiecīgi nosacījumi, un, apspriežot partnerības nolīgumus un 
darbības programmas, nav centusies panākt, lai dalībvalstis par prioritāti izvirzītu TEN-T 
tīklu;

tomēr pauž nožēlu par to, ka no 2014.–2020. gadam pieejamā ESI fondu finansējuma 
dalībvalstis TEN-T autoceļu pamattīklam ir atvēlējušas tikai 34 %; tā noticis, neraugoties uz 
to, ka laikā, kad ES līmenī tika spriests par attiecīgajiem piešķīrumiem, dalībvalstīs, kuras 
saņem lielāko daļu autoceļiem paredzētā ESI fondu atbalsta, pamattīkla izveide vēl ne tuvu 
nebija pabeigta; 

atgādina, ka uzmanība jāpievērš pārrobežu posmiem, jo pārrobežu infrastruktūras nepilnības 
mazina gaidīto tīkla ietekmi visā ES mērogā; tomēr nepilnības ir konstatētas vairākos 
pārrobežu posmos — gan starp dalībvalstīm (piemēram, starp Poliju un Slovākiju Baltijas 
jūras – Adrijas jūras koridorā), gan posmos līdz robežai ar valsti, kura nav ES dalībvalsts 
(piemēram, Ungārijas M3 automaģistrāles pagarināšana līdz Ukrainas robežai Vidusjūras 
koridorā); 

pauž bažas par to, ka vairāku pārrobežu posmu vispār nav un dažos gadījumos pastāv īpašs 
risks, ka to izveide līdz 2030. gadam nebūs pabeigta;

pauž dziļu nožēlu par tādiem piemēriem kā tilts pār Donavu, kas savieno Bulgāriju un 
Rumāniju Vidusjūras austrumu daļas koridorā un darbojas jau kopš 2013. gada, taču ne vienā, 
ne otrā robežas pusē tam joprojām nav nodrošināta piekļuve pa TEN-T prasībām atbilstošiem 
ceļiem;

atzinīgi vērtē un atbalsta 1. ieteikumu un aicina Komisiju nākt klajā ar informāciju par 
pašreizējo situāciju TEN-T koridoru autoceļu izveides pabeigšanā, lai būtu pilnīgi skaidrs, 
kuri ir trūkstošie posmi, un lai būtu iespējams koordinēt savienojumus starp dalībvalstīm;

aicina Komisiju sekot Revīzijas palātas ieteikumam iekļaut šos trūkstošos posmus partnerības 
nolīgumā un darbības programmās;

aicina Komisiju uzstāt uz TEN-T ieviešanas pasākumu racionalizēšanas regulas (“Smart TEN-
T regula”) īstenošanu;

informē, ka TEN-T regulā trūkst skaidru prasību attiecībā uz tīru alternatīvo degvielu 
infrastruktūrām; detalizētākas minimālās prasības ir noteiktas Direktīvā 2014/94/ES, tomēr 
trūkst koordinācijas, jo katra dalībvalsts atsevišķi plāno valsts mērķus attiecībā uz katru 
degvielu, pamatojoties uz valsts teritorijā apritē esošo transportlīdzekļu skaitu;

aicina Komisiju izskatīt iespējas ieviest ES standartu attiecībā uz kravas automobiļu zonām, 
galveno uzmanību pievēršot drošības un pamatpakalpojumu prasībām, un padarīt šo standartu 
juridiski saistošu, jo pretējā gadījumā dalībvalstis turpinās noteikt pašas savus kritērijus 
drošām un aizsargātām autostāvvietām;

uzsver, ka saskaņā ar Eurostat datiem kopējais automaģistrāļu garums (tostarp TEN-T tīklā) 
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Eiropas Savienībā laikposmā no 2007. gada līdz 2017. gadam palielinājās par aptuveni 
3100 km; ceļu tīkla attīstība deviņos pamattīkla koridoros ir krietni pavirzījusies uz priekšu, 
un pabeigtības rādītājs ir robežās no 70 % līdz gandrīz 100 %; tomēr pauž bažas par to, ka 
pabeigtības rādītāji dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, it sevišķi starp Rietumeiropas un 
Centrāleiropas/Austrumeiropas dalībvalstīm, piemēram, Lietuvā šis rādītājs ir 7 %, bet 
Spānijā un Apvienotajā Karalistē — aptuveni 100 %;

aicina Komisiju uzlabot sistēmu, kā tiek uzraudzīta autoceļu pamattīkla izveides pabeigšana 
un atbilstība TEN-T regulā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecībā uz pamattīkla pilnīgu 
pārklājumu, aktualizētas informācijas sniegšanu, rezultātu rādītājiem un vienotas metodikas 
izmantošanu dalībvalstīs un Komisijā;

atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecībā uz kopīgu iznākuma un rezultātu rādītāju kopumu, 
kas būtu izmantojams 2021.–2027. gada plānošanas periodā, lai Komisija varētu uzlabot 
rezultātu uzraudzību ES līmenī; uzsver, ka pašlaik tie attiecas tikai uz autoceļiem kopumā, 
nevis konkrēti uz TEN-T autoceļiem;

aicina Komisiju TEN-T pārskatīšanas kontekstā koncentrēties uz pastāvošajiem koridoriem un 
neierosināt jaunus koridorus;

prasa Komisijai ievākt informāciju par dalībvalstu autoceļu tehniskās uzturēšanas plānošanas 
sistēmu, lai to varētu rūpīgi izanalizēt un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus 
paredzamā infrastruktūras ekspluatācijas ilguma optimizēšanai.


