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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka kohēzijas politikas investīcijas arī turpmāk ir jānovirza visiem reģioniem, 
pamatojoties uz trim pastāvošajām kategorijām (mazāk attīstītie reģioni, pārejas reģioni 
un vairāk attīstītie reģioni), un ka vides stratēģijas klimatneitralitātes panākšanai ir 
attiecīgi jāpielāgo un jāiekļauj mērķos saskaņā ar trim iepriekš minētajām kategorijām 
un Eiropas zaļo kursu, īpašu uzmanību pievēršot ietekmes mazināšanas pasākumiem, 
kas veikti taisnīgas pārkārtošanās nolūkā reģionos ar oglekļietilpīgām ekonomikas 
nozarēm; norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāvelta vajadzībām un problēmām, kas 
saistībā ar kohēziju pastāv nomaļos, laukos un tālākos reģionos, kā arī salās un 
mazapdzīvotos apgabalos un citās teritorijās, kurās ir nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi;

2. atgādina, ka saskaņā ar kohēzijas politiku Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
un Kohēzijas fonds līdz šīm ir bijuši galvenie intervences pasākumu transporta nozarē 
finansējuma avoti, 2014.–2020. gada finansēšanas periodā piešķirot vairāk nekā 
70 miljardus EUR, un ka kohēzijas politiku dalīti pārvalda ES un tās dalībvalstis, kas 
padara šo procesu decentralizētāku;

3. norāda, ka transporta projektiem, kurus atbalsta no kohēzijas finansējuma, līdzekļu 
pārvedumiem no Kohēzijas fonda uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(EISI) saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam tiks piemērota 
klimatgatavības pārbaude un ka 60 % no EISI kopējā finansējuma ir jānovirza klimata 
mērķu sasniegšanai;

4. uzsver, ka kohēzijas politikas fondiem pirmkārt un galvenokārt ir jāatbilst dažādo 
mērķreģionu vajadzībām un jāatbalsta kopējie ES politikas mērķi un ka tādēļ kohēzijas 
fondi ir jāizmanto projektiem, kas veicina sociālekonomisko izaugsmi un darbvietu 
radīšanu un tādējādi arī iedzīvotāju/kopienu labklājību, uzlabo to dzīves līmeni un 
stimulē vietējo ekonomiku, jo šo fondu galvenais uzdevums ir kohēzija, kā arī 
pētniecības un inovāciju, izaugsmes un konkurētspējas veicināšana, ar kuru sekmē 
ilgtspējīgu mobilitāti un savienojamību un  nodrošina teritoriālo, sociālo un ekonomikas 
kohēziju visos Savienības reģionos;

5. uzsver kohēzijas politikas nozīmi galveno problēmu risināšanā, ar kurām saskaras 
Savienības transporta nozare, tostarp labi funkcionējošas Eiropas vienotās transporta 
telpas izveidē, Eiropas savienošanā ar moderniem, multimodāliem un drošiem 
transporta infrastruktūras tīkliem un pārejā uz mazemisiju mobilitāti, cita starpā 
sniedzot atbalstu trūkstošo mazo pārrobežu dzelzceļa savienojumu pabeigšanai un 
tādējādi veicinot lauku un pierobežas reģionu integrāciju Eiropā; uzsver, ka kohēzijas 
politikai īpaša uzmanība būtu jāpievērš reģioniem ar nepietiekami attīstītu vai dažādu 
citu veidu infrastruktūru, kurai nepietiek investīciju, īpaši koncentrējoties uz gāzes 
infrastruktūru, kas reģioniem palīdzēs īstenot raitu enerģētikas pārkārtošanu un 
nodrošinās enerģētisko drošību; uzskata, ka kohēzijas politikai ir jāpaliek vienam no 
galvenajiem Eiropas rīcības instrumentiem laikposmā pēc 2020. gada, ņemot vērā 
tālākos reģionus un to centienus samazināt pašreizējās reģionālās atšķirības; uzsver, cik 
svarīgi ir efektīvi izmantot kohēzijas fondus tālākajos reģionos, un uzskata, ka Eiropas 
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ieguldījumi šajos reģionos sniedz labumu ekonomikas, sociālajā un vides jomā ne tikai 
konkrētajiem reģioniem, bet arī ES kopumā un ka ir svarīgi, lai šie reģioni arī turpmāk 
saņemtu īpašu ES atbalstu; 

6. uzsver, ka kohēzijas politikai būtu jāveicina transporta un tūrisma nozares ilgtspējīga 
atveseļošana, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmiju; uzsver, ka no sociālā 
skatupunkta galvenā nozīme ir tam, lai transports būtu ikvienam izmaksu ziņā 
pieņemams, drošs un pieejams; 

7. uzsver, ka infrastruktūras, jo īpaši tūrisma un transporta infrastruktūras, klimatizturība 
palīdzēs veicināt infrastruktūras noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas infrastruktūras ekspluatācijas laikā; 
norāda, ka transporta infrastruktūra var pozitīvi ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību, tostarp tālākos reģionos un salās; atgādina, ka 
mērķis ir noteikt jomas, kurās infrastruktūras uzlabojumi var sniegt lielākus ieguvumus 
sabiedrībai, ekonomikai un videi; uzskata, ka reģioniem vajadzētu būt visiem 
līdzekļiem, kas vajadzīgi labas prakses apmaiņai; 

8. atgādina, ka Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) politika nodrošina sociālekonomisko un 
teritoriālo kohēziju, kā arī piekļūstamību visā ES teritorijā un tās reģioniem, tostarp 
attālākiem un tālākiem reģioniem, salām, nomaļākiem, kalnu un mazapdzīvotiem 
reģioniem, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu; uzsver, ka 
TEN-T pilnīga pabeigšana ir izšķiroši svarīga tam, lai paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un viedu mobilitāti saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem, t. i., no 
autoceļiem uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, un lai palielinātu alternatīvo 
degvielu un uzlādes un uzpildes infrastruktūras ieviešanu; prasa kohēzijas fondu 
līdzekļus prioritārā kārtā piešķirt darbībām, kuras atbalsta multimodālus un digitālus 
risinājumus un ietver dzelzceļu un iekšējo ūdensceļu infrastruktūras savienojumu ar 
ostām un citiem multimodāliem mezgliem būvniecību, modernizēšanu un pabeigšanu, 
lai veicinātu modālo pāreju; šajā sakarībā uzsver, ka kohēzijas politikai būtu jāpiešķir 
lielāka nozīme atbalsta sniegšanā riska novēršanas pasākumiem, kas vērsti uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņu pašreizējai un turpmākajai ietekmei;

9. uzskata, ka kohēzijas politika ir vislabākais palīglīdzeklis to reģionālo vides stratēģiju 
īstenošanā, kuru mērķis ir patiesa mobilitātes pārkārtošana uz ilgtspējīgāku mobilitāti 
pilsētās un reģionos; uzskata, ka stratēģijām pilsētu un starppilsētu mobilitātes jomā, lai 
tās būtu pilnīgi atbilstīgas un prioritārā kārtā varētu saņemt attiecīgo ES finansējumu, 
būtu jāatbalsta galvenokārt dzelzceļa un veloceliņu infrastruktūra, tostarp 
multimodalitātes iespējas;

10. atgādina par būtisko nevienlīdzību starp reģioniem transporta, jo īpaši dzelzceļa 
transporta, pieejamības ziņā; tādēļ prasa izstrādāt stratēģiju izolēto vai pamesto teritoriju 
atjaunošanai;

11. tomēr norāda, ka arī uzlabotas transporta sistēmas izraisa tādas negatīvas papildu sekas 
kā ceļu satiksmes negadījumi, emisijas, klimata pārmaiņas un citādu ekoloģisku un 
sociālu ietekmi, kas var izradīties būtiska;

12. atkārto, ka, pārskatot TEN-T politiku, īpaša uzmanība joprojām būtu jāpievērš pārrobežu 
savienojumu un trūkstošo savienojumu izveides veicināšanai, kas sekmēs 
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sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju visā ES; uzsver, ka, pārskatot TEN-T politiku, 
būtu jānovērš arī vājie punkti, jo īpaši pilsētu mezglos, un jāuzlabo multimodalitāte un 
pēdējā kilometra piegādes infrastruktūra, kas ievērojami samazinās satiksmes 
sastrēgumus un uzlabos transporta maršrutu efektivitāti un ilgtspēju;

13. uzskata, ka pasažieru dzelzceļa transports jāpadara lietotājiem pievilcīgāks un 
konkurētspējīgāks; tādēļ aicina Komisiju veicināt vienotu un pārredzamu biļešu 
rezervēšanas sistēmu; mudina no jauna ieviest Eiropas nakts vilcienu tīklu;

14. prasa īstenot zaļās infrastruktūras un ilgtspējīgas un drošas mobilitātes risinājumus un 
norāda uz to nozīmi ne tikai pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % ES iedzīvotāju, bet arī 
citviet; šajā ziņā atzinīgi vērtē daudzu pilsētu un mazpilsētu vērienīgo mērķi ievērojami 
samazināt satiksmes sastrēgumus un uzlabot ceļu projektēšanu gājēju un velobraucēju 
interesēs; uzsver, ka tādas zaļās infrastruktūras iezīmes pilsētās kā, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu platības, pļavas, parki un mazdārziņi, sniedz 
ar veselību saistītus ieguvumus ar tiešu ietekmi uz mūsu labjūtību, piemēram, tīru gaisu, 
labāku ūdens kvalitāti un skaņizolēšanu; uzsver, ka investīcijas lauku apvidos ir vienlīdz 
svarīgas tam, lai samazinātu klimata ietekmi un nodrošinātu piekļūstamību reģioniem, 
un ka tos nevajadzētu atstāt novārtā, jo īpaši ņemot vērā slikto gaisa kvalitāti dažos 
apgabalos; turklāt uzsver, ka zaļā infrastruktūra sniedz arī iespējas savienot pilsētas un 
lauku apvidus un nodrošina pievilcīgas vietas dzīvošanai un darbam; turklāt uzskata, ka 
pilsētu zemes izmantojuma mērķa nomaiņa par labu zaļajai infrastruktūrai var būt 
izmaksu ziņā efektīva un ekonomiski dzīvotspējīga iespēja padarīt šīs vietas 
ilgtspējīgākas, noturīgākas, videi nekaitīgas un veselīgas; 

15. atgādina, ka transporta nozares siltumnīcefekta gāzu emisijas veido 27 % no ES 
kopējām emisijām un ka transporta nozarei ir jāpalīdz līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti; uzsver, ka inovācijai un digitalizācijai ir galvenā nozīme transporta 
nozares dekarbonizācijā saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem; uzsver, ka kohēzijas 
fondu finansiālais atbalsts ir jāpastiprina pētniecībai un inovācijai mazemisiju un 
bezemisiju mobilitātes risinājumu izstrādes jomā, jo īpaši pievēršoties progresīvajām 
tehnoloģijām un viedajai mobilitātei visos transporta veidos, tostarp alternatīvas 
degvielas un ūdeņraža nodrošinātai mobilitātei, kā arī ilgtspējīgiem infrastruktūras 
projektiem; 

16. aicina Komisiju atbalstīt mājokļu renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas 
programmas ēku efektivitātes jomā Eiropas pilsētās, lai uzlabotu ēku efektivitāti, ņemot 
vērā to, ka pilsētās vienu trešdaļu līdz pat pusi enerģijas patērē apsildei; uzsver — lai 
spētu īstenot Parīzes nolīguma 1,5 grādu scenāriju, pašreizējais renovācijas līmenis, 
ņemot vērā veco dzīvojamo un citu ēku lielo skaitu pilsētās, ir jāpaaugstina trīs līdz 
piecas reizes;

17. uzsver tūrisma nozares lomu pārkārtošanās procesā uz ilgtspējīgāku mazoglekļa 
ekonomiku; prasa stiprināt šīs nozares nozīmi reģionālajās klimata stratēģijās un 
plānošanā; uzsver, ka šajā kontekstā lauku tūrisms var palīdzēt attīstīt mazāk attīstītos 
reģionus; atgādina, ka ir svarīgi atbalstīt tūrisma nozari, jo īpaši ar investīcijām, kas 
veicina nozares un tās vērtības ķēžu atveseļošanu, ilgtermiņa konkurētspēju, 
digitalizāciju un ilgtspēju; prasa paredzēt īpašu budžeta pozīciju tūrismam, lai mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU) nodrošinātu stabilākas pozīcijas un labākas iespējas 
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nozarē;

18. ņem vērā secinājumus Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 06/2020 par ilgtspējīgu 
pilsētu mobilitāti ES1, kuros teikts, ka ES pilsētas pietiekami nevirzās uz 
ilgtspējīgākiem un videi nekaitīgākiem transporta veidiem un ka ES līdzekļi, kas 
paredzēti ilgtspējīgai mobilitātei, vēl netiek efektīvi izmantoti savu mērķu sasniegšanā; 
uzsver, ka investīcijas ir vajadzīgas reģioniem un pašvaldībām, kas pārkārtojas uz 
ilgtspējīgāku viedo mobilitāti; šajā sakarībā uzsver finansēšanas iespējas, ko sniedz 
tādas ES programmas kā ERAF, Kohēzijas fonds, programma LIFE, pamatprogramma 
“Apvārsnis” un Taisnīgas pārkārtošanās fonds, lai panāktu taisnīgu, iekļaujošu un 
sociāli pieņemamu pāreju uz klimatneitralitāti, kurā neviens netiek atstāts novārtā; 
uzsver, ka ir jāatbalsta transporta nozares darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalifikācija, īpašu uzmanību pievēršot daudzveidībai un dzimumu 
līdzsvaram;

19. uzsver vietējo un reģionālo pašvaldību lomu, mazinot klimata pārmaiņas un 
pielāgojoties tām ar reģionālās integrācijas stratēģijām visos projekta procesa posmos, 
lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību; uzsver nepieciešamību apspriesties ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citām ieinteresētajām personām, tostarp 
reģionālajām un vietējām iestādēm, lai efektīvāk, ilgtspējīgāk un pareizāk īstenotu 
transporta infrastruktūras projektus; mudina paredzēt vairāk ES finansējuma vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām, lai palielinātu efektivitāti, nodrošinātu saskaņotību un 
mazinātu administratīvo slogu; atgādina, ka svarīga nozīme ir arī pārredzamībai un 
proaktīvai informēšanai par pieejamo finansējumu, nodrošinot efektīvāko līdzekļu 
izlietojumu;

20. uzsver, ka lauku attīstība ir būtiski svarīga teritoriālajai un sociālekonomiskajai 
kohēzijai; aicina Komisiju nākt klajā ar Lauku attīstības programmu, kurā izmantota 
holistiska pieeja, lai lauku kopienām dotu iespēju cita starpā risināt jautājumus, kas 
saistīti ar pāreju uz klimatneitralitāti, tostarp pāreju uz ilgtspējīgākiem un viedākiem 
transporta veidiem, un apzināt jomas, kurās infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus, jo īpaši digitālo un savienojamības infrastruktūru lauku apvidos, lai 
atbalstītu tūrismu, piekļuvi nodarbinātībai un tāldarbu, kā arī multimodalitātes 
uzlabojumus teritorijās, kurās nav pieejams sabiedriskais transports; šajā sakarībā 
uzskata, ka efektīvs un izmaksu ziņā pieņemams sabiedriskais transports ir galvenais 
priekšnosacījums tam, lai panāktu ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās un laukos; tādēļ aicina 
Komisiju viedas un ilgtspējīgas mobilitātes priekšlikumā iekļaut kvalitatīvu transporta 
infrastruktūru un pakalpojumus mazapdzīvotos apgabalos;

21. atgādina, ka kohēzijas politikas pārvaldība ir ES un tās dalībvalstu dalītas atbildības 
joma; uzsver, ka ir jānodrošina saskaņota pieeja vides integrācijai transporta nozares 
investīcijās, saskaņojot plānošanas un projekta īstenošanas posmus; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka pārvaldības iestādes veicina un atbalsta vides apsvērumu integrāciju 
projektos ārpus plānošanas posma, piemēram, izdodot pamatnostādnes vai rīkojot 
informācijas pasākumus pieteikumu iesniedzējiem; turklāt uzskata, ka ar kohēzijas 
politikas finansējumu būtu jāstiprina transporta nozares un enerģētikas un digitālās 
nozares integrācija, lai izmantotu un palielinātu iespējamo sinerģiju;

1 https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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22. atzinīgi vērtē vienoto noteikumu kopumu, kas pašreiz aptver septiņus ES fondus, ko 
īsteno partnerībā ar dalībvalstīm (“dalītā pārvaldība”); atzinīgi vērtē arī Komisijas 
priekšlikumu atvieglot kontroli programmām, kuru rezultāti ir labi, vairāk paļaujoties uz 
valstu sistēmām un paplašinot vienotās revīzijas principa piemērošanu, lai novērstu 
pārbaužu dublēšanos; atzinīgi vērtē jauno satvaru attiecībā uz projektiem, ar ko 
snieguma ikgadējo izskatīšanu ievieš programmās iesaistīto iestāžu un Komisijas 
politiskā dialoga veidā.



PE655.927v02-00 8/9 AD\1222917LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 26.1.2021

Galīgais balsojums +:
–:
0:

28
2
19

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens 
Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław 
Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, 
Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien 
Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István 
Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, 
Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, 
Markus Pieper



AD\1222917LV.docx 9/9 PE655.927v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28 +

ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens 
Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Renew Izaskun Bilbao Barandica

S&D Andris Ameriks, István Ujhelyi

The Left Clare Daly, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

2 -

Renew Søren Gade, Elsi Katainen

19 0

ID Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław 
Liberadzki, Isabel García Muñoz, Vera Tax, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


