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Problemātiskie posmi upēs un kanālos kavē kravas pārvadājumu novirzīšanu 
no autoceļiem un dzelzceļa uz iekšzemes ūdensceļiem 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā konstatēts, ka pēdējos 15 gados pārāk lēni ir virzījušies 
ES finansēti pasākumi, kuru nolūks ir samazināt kravu pārvadājumus Eiropā pa sauszemes ceļiem un tā vietā vairāk 
izmantot iekšzemes ūdensceļu transportu. ES revidenti secina, ka nav efektīvi īstenoti ES līdzfinansēti projekti, kuri 
ir daļa no stratēģijas, kas vērsta uz iekšzemes ūdensceļu plašāku izmantošanu. Iekšzemes ūdensceļu transports kā 
alternatīva citam iekšzemes transportam nav pieaudzis, un nav uzlabojušies kuģojamības apstākļi. 

“Viens upes kravas kuģis spēj aizstāt simtiem kravas automobiļu un tādējādi mazināt sastrēgumus, piesārņojumu un 
negadījumus visā Eiropas Savienībā. Ja kravu pārvadājumus izdotos no sauszemes ceļiem novirzīt uz upju un kanālu tīklu, tas 
dotu labumu visiem ES iedzīvotājiem. Tomēr vairāk nekā desmit gadus pēc tam, kad ES šā transporta veida attīstīšanu izvirzīja 
par prioritāti, joprojām lielāka uzmanība tiek veltīta autoceļiem un dzelzceļam,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgā Palātas locekle 
Iliana Ivanova [Iliana Ivanova]. “Ja vēlamies ceļu tīklā savienotu Eiropu un ilgtspējīgu transporta stratēģiju, ES vairāk pūļu 
jāvelta ūdensceļu uzlabošanai un attiecīgi jālīdzsvaro autoceļu, dzelzceļa un ūdensceļu īpatsvari modālajā sadalījumā.” 

Iemesls vājajai ietekmei, kāda panākta ar ES finansējumu transportam pa Eiropas upēm un kanāliem, ir nespēja likvidēt 
problemātiskos posmus, bet tā ir svarīga prasība ES iekšzemes ūdensceļu transporta attīstības stratēģijās. Ar problemātiskiem 
posmiem tiek saprasti, piemēram, pārāk zemi tilti, slūžu nepietiekamība vai ūdens posmi, kuru platums nav piemērots 
vēlamajam satiksmes apjomam. 

Dalībvalstis maz ir pievērsušas uzmanību iekšzemes ūdensceļiem, lai gan Komisija to noteica par prioritāti jau 2001. gadā, kad tā 
vēlējās sauszemes satiksmi novirzīt uz videi labvēlīgākiem transporta veidiem. Visu problemātisko posmu likvidēšana Eiropas 
komunikāciju tīklā izmaksātu krietni vairāk nekā ES budžeta pieejamais finansējums. Lai segtu šo iztrūkumu, vajadzīgs papildu 
finansējums no valsts un/vai privātiem avotiem. Revidenti konstatēja arī, ka dalībvalstīm, kurās atrodas galvenie ūdens koridori, 
nebija saskanīgas vispārējās stratēģijas un ka ES stratēģijās nebija pievērsta pietiekami liela uzmanības upju kopšanai un politikas 
un vides apsvērumiem. 

Lai padarītu efektīvāku ES finansējumu iekšzemes ūdensceļu transportam, revidenti iesaka 

• dalībvalstīm par prioritāriem jāpadara tie iekšzemes ūdensceļu projekti, kuri nekavējoties dotu vislielākos ieguvums; 
• Komisijai jākoncentrē finansējums projektiem, kuriem jau ir diezgan precīzi problemātisko posmu likvidēšanas plāni. 

Lai uzlabotu dalībvalstu koordināciju, Komisijai 

• pamatīgi jāizanalizē dažādu upju posmu iekšzemes kuģniecības potenciālais tirgus un ieguvumi un jākoordinē darbs, ko 
dalībvalstis veic saistībā ar TEN-T pamattīkla ieviešanu; 

• jāvienojas ar dalībvalstīm par konkrētiem un sasniedzamiem mērķiem koridoru problemātisko posmu likvidēšanai; 
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• jānostiprina juridiskā bāze, lai izvērstu ziņošanas prasības attiecībā uz ūdensceļu kuģojamības stāvokli un uzdotu 
dalībvalstīm koordinēti izstrādāt valsts iekšzemes ūdensceļu kopšanas plānus. 

Piezīmes izdevējiem 

Puse Eiropas iedzīvotāju dzīvo tuvumā pie jūras vai pie iekšzemes ūdeņiem, un lielākajai daļai Eiropas rūpniecības 
centru ir iespējams piekļūt, izmantojot iekšzemes ūdensceļu kuģu satiksmi. Iekšzemes ūdensceļu transports kopā ar 
autotransportu un dzelzceļa transportu ir viens no trim galvenajiem iekšzemes transporta veidiem. Preces pārvadā ar 
kuģiem pa kanāliem, upēm un ezeriem uz iekšzemes ostām un piestātnēm. Iekšzemes kuģu kravnesība ir līdzvērtīga 
simtiem kravas automobiļu, tātad iespējams ietaupīt izmaksas, samazināt piesārņojumu un uzlabot satiksmes 
drošību. 

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 1/2015 “Iekšzemes ūdensceļu transports Eiropā: modālais īpatsvars un kuģojamības 
apstākļi nav ievērojami uzlabojušies kopš 2001. gada” ir analizēts, vai Komisija un dalībvalstis ir efektīvi īstenojušas 
stratēģijas attiecībā uz kravu pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. Revidenti novērtēja, vai no ES budžeta 
līdzfinansēti projekti ir efektīvi veicinājuši to, lai palielinātos modālais īpatsvars kravu pārvadājumiem pa iekšzemes 
ūdensceļiem un lai uzlabotos kuģojamības apstākļi, un vai ES iekšzemes ūdensceļu transporta stratēģijas bija 
saskanīgas un balstījās attiecīgā un visaptverošā analīzē. 

Revīzijas gaitā tika izskatītas koncepcijas un stratēģijas, sākot no 2001. gada, kā arī uz vietas tika pārbaudīti 
sasniegumi 12 projektos, kurus līdzfinansēja no struktūrfondiem un Eiropas komunikāciju tīkla budžeta Beļģijā, 
Čehijas Republikā, Vācijā un Ungārijā. Šīm valstīm bija atvēlēti gandrīz 90 % no izdevumiem par iekšzemes ūdensceļu 
infrastruktūras projektiem, kurus bija paredzēts pabeigt līdz 2013. gadam. 

ES iekšzemes ūdensceļu transporta projektiem 2007.–2013. gada periodā piešķīra 1278 miljonus EUR no Eiropas 
transporta tīkla budžeta, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda. 

ERP publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu revīziju 
konstatējumi. 

 


