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IETEIKUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu kā pirmo soli, lai noteiktu stratēģijas pamatnostādnes
attiecībā uz kohēzijas politiku izaugsmes un darbavietu atbalsta jomā;

2. šajā sakarā atzīmē, ka Kopienas telpas sabalansēta konkurētspēja un decentralizēta 
attīstība, kam jārada vēl lielāka teritoriālā kohēzija, kas izpaužas trīs Komisijas noteiktajās 
prioritātes — dalībvalstu, reģionu un pilsētu ilgtspējīgas ekonomiskās pievilcības 
uzlabošanā, jaunievedumu, uzņēmējdarbības un ekonomikas, kas balstīta uz zināšanām, 
veicināšanā un jaunu un labāku darbavietu radīšanā — nebūs izpildāmas bez ilgtspējīgas, 
saskaņotas un efektīvas transporta sistēmas, kuras izveidei, uzturēšanai ar pienācīga 
apmēra ieguldījumu palīdzību un attīstībai atbilstoši Lisabonas stratēģijai, nepieciešams 
lielāks Kopienas finansiālais atbalsts;

3. tāpēc piekrīt, ka par prioritāriem jāuzskata tie 30 Eiropas interesēm atbilstošie projekti, 
kas atrodas dalībvalstīs un reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar 
konverģences kritēriju, un noraida jebkurus mēģinājumus samazināt prioritāro projektu 
skaitu; nosoda faktu, ka Eiropadomes piedāvātie ES ieguldījumu līmeņi attiecībā uz 
transporta tīklu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam ir acīmredzami nepietiekami, lai 
uzlabotu infrastruktūru un panāktu vēlamo konverģenci, un tāpēc uzskata, ka šie līmeņi 
jāpaaugstina; pieprasa, lai savienojošajiem ceļiem TEN (Eiropas transporta tīklu) projektu 
ietvaros tiktu nodrošināts atbalsts saskaņā ar visiem kohēzijas politikas finanšu 
instrumentiem, ja vien šie TEN projekti ir veiksmīgi.

4. atzīst pārrobežu projektu un starpvalstu sadarbības nozīmi, lai veicinātu starptautisko
integrāciju, sadarbību un kohēziju, kas ir jāatbalsta ar ES finansējumu, lai novērstu tādu 
dzelzceļu vai ceļu izveidi, kas beidzas vienas valsts robežās; kā arī to daudzvalstu projektu 
svarīgumu, kas ļauj samazināt dabisko norobežojumu radītos šķēršļus (Alpu un Pireneju 
kalni), veicina pāreju no ceļu transporta uz dzelzceļu transportu un palīdz risināt
sastrēgumu un drošības jautājumus, it īpaši attiecība uz preču transportu; 

5. aicina ES un dalībvalstu iestādes nepalaist garām izdevību izmantot būtisko ieguldījumu, 
ko var dot iekšzemes ūdensceļi;

6. piekrīt Komisijai, ka projektu atlasē atbilstoši Lisabonas stratēģijai un decentralizētas 
Kopienas telpas attīstībai ir jāpiemēro ieguldījumu atdeves kritērijs, pilnībā ņemot vērā 
vietējās un reģionālās ekonomiskās aktivitātes līmeņus un esošās struktūras; šajā 
kontekstā atzīst, ka valsts un privātās investīciju partnerības ir īstenojamas vienīgi tajos 
gadījumos, kad ekonomiskās aktivitātes līmenis jau garantē finansiālu investīcijas atdevi 
un kad attiecīgā veida valsts un privāto investīciju partnerību darbība ir pārredzama un 
ekonomiski rentabla atbilstoši Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām;

7. uzsver struktūrfondu un kohēzijas fondu atbalsta svarīgumu pilsētas un piepilsētas 
transportam, tostarp jaunu sabiedriskā transporta sistēmu izveidei vai atkārtotai 
investēšanai jau esošās sistēmās, piemēram, tramvaju, piepilsētas dzelzceļu un 
kompleksās sistēmās, kā arī ritošajā sastāvā, kas būtiski sekmē sociālo un apkārtējās vides 
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problēmu risināšanu pilsētu teritorijās, tajā pašā laikā veicinot ilgtspējīgu ekonomisko 
aktivitāti; uzskata, ka, lai sasniegtu šo stratēģisko uzdevumu, fondu noteikumos būtu 
jādefinē jēdziens „pilsētu teritorijas”;

8. atzīmē arī ilgtspējīga tūrisma nozīmi daudziem reģioniem, tostarp lauku reģioniem, un 
uzsver, ka ir nepieciešama kompleksa un atbilstoši finansēta pieeja lauku, iekšzemes, 
nomaļiem un attālākiem reģioniem, it īpaši, lai tie varētu gūt labumu no kohēzijas 
politikas; norāda uz dzelzceļu līniju un reģionālo lidostu svarīgo lomu šī mērķa 
sasniegšanā;

9. uzsver nepieciešamību pastiprināt EK līguma 299. panta 2. punktā noteiktos specifiskos
pasākumus, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko var izraisīt noteikti ierobežojumi attiecībā uz 
attālākiem reģioniem jo īpaši saistībā ar „jūras maģistrālēm”, kā arī citus pasākumus, kas 
saistīti ar satiksmi starp attālākiem reģioniem un Eiropas kontinentu ar mērķi samazināt šo 
reģionu papildu izmaksas, kas rastos to ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ.
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējais kohēzijas politikas stāvoklis

Eiropadomes 2005. gada 15. decembrī pieņemtais lēmums, ja tas netiks mainīts, paredz, ka 
Eiropas transporta tīklam (TEN-T) paredzētā summa no Komisijas pieprasītajiem EUR 
20 miljardiem eiro tiks samazināta līdz EUR 6 miljardiem laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam. Tas ir būtiski, apsverot kohēzijas politiku, jo šāda līdzekļu samazinājuma 
gadījumā pieaugs jau tagad lielais iekavēto projektu apjoms, pieņemot, ka valsts un privātā 
partnerība (VPP) nevar gūt labus rezultātus finansējuma trūkuma dēļ. Attiecībā uz kohēziju
jauno dalībvalstu pirktspēja ir relatīvi vāja, kas padara VPP un citus pasākumus daudz 
grūtākus un komplicētākus.

Jaunās Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda finansēšanas iespējas, kā arī 
iespējamie garantiju līgumi būtu vēlami, ja investīciju nosacījumi gan vairāk attīstītajās 
dalībvalstīs, gan kohēzijas valstīs būtu patiešām pievilcīgi. 

ES ar 15 dalībvalstīm un ES ar 10 dalībvalstīm salīdzinājums

Diemžēl, pastāv nelīdzsvarotība starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm attiecībā uz Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) finanšu izlietojumu. Jaunās dalībvalstis līdz pagājušajai vasarai 
nebija saņēmušas TEN-T līdzekļus, izņemot tos, lai segtu sagatavošanās izmaksas. Jaunajās 
dalībvalstīs kopumā ir ļoti maz TEN-T projektu, un esošos lielā mērā finansē Kohēzijas fonds.

Pat jaunās piedāvātās regulas noteikumi par fondu atbalsta līmeni katram projektam nespēs 
apstādināt iekavēto projektu pieaugumu jaunajās dalībvalstīs. Tāpēc vēl vairāk jāuzsver 
savienojošo ceļu būtiskā nozīme jaunajās dalībvalstīs, lai sasniegtu kohēzijas mērķus. Turklāt
ir jāizskata saistība starp dažādiem TEN tīkliem (TEN-T, enerģētikas un telekomunikāciju), lai 
noteiktu, vai pastāv sinerģijas iespējas, piemēram, iekšējo ūdeņu transporta, jūras ostu un 
enerģijas piegādātāju tīklu sasaistīšana.

Sabiedriskie pakalpojumi un finansēšanas iespējas

Ir jāuztur un jāattīsta sabiedriskie pakalpojumi, un ir vēlreiz jāizskata to devums dažādiem 
kohēzijas politikas aspektiem, kā to dara Transporta un tūrisma komiteja mūsu kolēģa Erik 
Meijer sagatavotā ziņojuma kontekstā.

Tāpat kā mūsu kolēģa Markus Ferber ziņojumā par pasta pakalpojumiem, arī attiecībā uz 
sabiedrisko transportu jāatzīst, ka „pārbaudītie un izmēģinātie finansēšanas instrumenti 
universāliem pakalpojumiem dalībvalstīs agrāk ir bijis noslēgts sektors un pieredze ar citiem 
finansēšanas modeļiem pagaidām ir neliela.” Tāpēc Komisijai būtu detalizēti jāizanalizē šādi 
modeļi.

Reālistisks līdzsvars starp transporta veidiem

Ir jānostiprina pilsētas un piepilsētas transports, kā arī transports attālās teritorijās ar maziem 
ciematiem, jo tam ir būtiska loma teritoriālās un sociālās kohēzijas sekmēšanai, tajā pašā laikā 
atbalstot videi draudzīgu infrastruktūru attīstīšanu un izmantošanu.
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Turklāt attiecībā uz kohēzijas politikas ieviešanu Komisijai būtu jāpievērš lielāka uzmanība 
transporta galvenajām infrastruktūrām, it īpaši iekšzemes ūdens ceļiem un dzelzceļam. Kas 
attiecas uz dzelzceļu, īpaša uzmanība jāpievērš sliežu ceļu infrastruktūras un ritošā sastāva 
uzlabošanai; jaunajās dalībvalstīs ritošā sastāva izmaksas nevajadzētu uzskatīt par 
ekspluatācijas izmaksām.

Prioritātes

Attīstības stadijā esošo transporta tīklu konkurētspējas veicināšanai ir jābūt vispārējam 
noteikumam, taču tas nozīmē to, ka pienācīgi jāapsver atšķirības starp vecajām un jaunajām 
dalībvalstīm. Būtu kļūdaini uzskatīt dzelzceļu par absolūtu un vispārēju prioritāti, jo jaunajās 
dalībvalstīs autoceļu uzlabošanas relatīvā iekavēšanās ir daudz lielāka nekā dzelzceļam.

Par augsti prioritāriem jāuzskata pārrobežu projekti, pievēršot īpašu uzmanību ES politikai 
attiecībā uz paplašināšanos un jaunajām kaimiņvalstīm; starpvalstu projektiem ir 
nenovērtējama loma transporta tīkla attīstībā.

Tomēr attiecībā uz TEN-T programmu ES projektu finansējums 50 % apmērā ir pārāk zems. 
Starpvalstu projektiem tas būtu jāpalielina līdz 70–80 %. Ir jāpatur prātā, ka visas jaunās 
dalībvalstis ir tranzītvalstis. 

Attīstot ar kohēziju saistītas transporta sistēmas, ir jāapvieno dažādas Kopienas politikas, 
piemēram, lauku attīstības, kopējās lauksaimniecības politika (CAP) un nodokļu politika; šajā 
sakarā ir nepieciešams piešķirt īpašus nodokļu atvieglojumus biodīzeļdegvielas izmantošanai, 
it īpaši Ukrainas degvielas krīzes kontekstā. Infrastruktūras attīstībā var arī atbalstīt 
alternatīvus enerģijas piegādes veidus un metodes (piemēram, sašķidrināta dabasgāze).

Raugoties no reģionāla viedokļa, jaunajās dalībvalstīs ir jāatbalsta reģionālu lidostu izveide, jo 
daudzos šo valstu reģionos autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras ir tik mazattīstītas, ka ir ļoti
nepieciešamas reģionālas lidostas. Tās var darboties kā visa reģiona transporta tīkla attīstības 
virzītājspēks; šajā sakarā jāuzsver vietējā, reģionālā, nacionālā un starpvalstu tūrisma pozitīvā 
ietekme.
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