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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Zaļajā grāmatā par Eiropas Transporta tīkla nākotni ieviestais jēdziens 
infrastruktūras pakalpojumi ir stratēģiski svarīgs, lai ES palielinātu konkurētspēju un 
nodarbinātību atbilstīgi Lisabonas programmai un Eiropas nodarbinātības stratēģijai; 
aicina Komisiju koncentrēties uz augstas kvalitātes pakalpojumu veicināšanu un esošās 
infrastruktūras efektīvu izmantošanu;

2. uzsver, ka struktūrfondi, īpaši Kohēzijas fonds, varētu efektīvāk sekmēt Eiropas 
Transporta tīkla mērķus, ja prioritātes būtu precīzākās un finansējums paredzēts tieši 
vājajām vietām un projektu pārrobežu posmiem, kā arī jauniem uzdevumiem transporta 
nozarē, proti, saistībā ar klimata pārmaiņām un energoapgādi;

3. uzskata, ka dalībvalstīm ir jāveic ilgtermiņa tīklu plānošana un infrastruktūras attīstības 
plānošana, nodrošinot, ka projektus iesniedz ātrāk un tie ir precīzāki, tādējādi paredzot 
lielāku privātā sektora līdzdalību;

4. norāda, ka procedūru vienkāršošana un finanšu garantiju ieviešana, samazinot risku 
uzņēmumiem, īpaši MVU, ir būtiska, lai piesaistītu privāto kapitālu un izveidotu stabilas 
publiskā un privātā sektora partnerības, kas ir būtiski projektu īstenošanā;

5. atgādina dalībvalstīm, ka ES teritoriālā kohēzija ir ļoti atkarīga no iespējām nodrošināt 
labus savienojumus starp reģioniem; mudina dalībvalstis paātrināt līdzšinējo projektu 
pārrobežu posmu īstenošanu un nodrošināt vajadzīgo valsts finansējumu;

6. uzsver, ka perifērie reģioni ir ārkārtīgi neizdevīgā stāvoklī, jo tiem ir ierobežota piekļuve 
Eiropas Transporta tīkla koridoriem; iesaka dalībvalstīm uzlabot vietējos 
starpsavienojumus, lai mazinātu izmaksas, kuras ir saistītas ar atrašanos perifērijā;

7. uzskata, ka reāla augšupēja pieeja, ar kuru lēmumu pieņemšanas procesā ir pilnīgi 
iesaistītas reģionālās un vietējās varasiestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un vietējie 
iedzīvotāji, ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu Eiropas Transporta tīkla projektu ātru 
īstenošanu un to noturību ilgtermiņā;

8. uzskata, ka informācija par Eiropas Transporta tīkla finansējuma izlietojumu un par šī 
finansējuma priekšrocībām bieži vien pilsoņiem nav viegli pieejama; tāpēc aicina 
Komisiju un dalībvalstis sagatavot pasākumus, kas palielinātu pārredzamību attiecībā uz 
šo fondu sadali un sasniegtajiem rezultātiem.
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