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Kopsavilkums 
I Lieliem infrastruktūras projektiem ir ļoti svarīga nozīme ES Eiropas transporta tīkla 
izveidē. Kopš 2013. gada viens no ES galvenajiem mērķiem ir līdz 2030. gadam pabeigt 
transporta infrastruktūru pamattīklu un visaptverošo tīklu, lai līdz 2050. gadam 
nodrošinātu visu ES reģionu piekļūstamību un savienojamību. 

II Eiropas Komisija atbild par transporta politikas izstrādi un īstenošanu ES līmenī, 
kopīgu interešu projektu apzināšanu un atbalstīšanu un pārvalda ES līdzfinansējumu, ar 
ko atbalsta šos lielos projektus, kurus īsteno dalībvalstis un projektu virzītāji. 

III Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas sagatavots, galvenokārt izmantojot 
publiski pieejamo informāciju vai materiālus, kuri īpaši vākti šim nolūkam. Tas 
sagatavots, lai ES sistēmu lielu infrastruktūras projektu īstenošanai salīdzinātu ar citu 
izvērtēto valstu (Austrālija, Kanāda, Amerikas Savienotās Valstis, Šveice, Francija un 
Norvēģija) sistēmām, tādējādi apzinot citas prakses piemērus, kurus Komisija un 
politikas veidotāji varētu izmantot, turpmāk sniedzot ES atbalstu. Šis apskats būs arī 
ieguldījums notiekošajā TEN-T regulas pārskatīšanā. 

IV Mēs esam apzinājuši piecus galvenos lielu transporta projektu īstenošanas 
procesa posmus (stratēģijas noteikšana, projektu koordinēšana, finansējamo projektu 
atlase, projektu uzraudzība un projektu ex post novērtēšana). Mēs sniedzam 
informāciju par ES regulējuma galvenajām iezīmēm attiecībā uz katru no šiem 
posmiem. Mēs arī aplūkojam nepilnības, ko iepriekš novērojām, veicot revīzijas 
ES kontekstā. Saistībā ar dažiem trūkumiem mēs identificējam citas prakses piemērus 
apskatītajās valstīs. Lai gan neesam revidējuši, kā šāda prakse tiek īstenota, mēs 
uzskatām, ka, labi pielāgojot ES kontekstam un efektīvi īstenojot, tā var palīdzēt 
novērst šos trūkumus. 

V Globālā skatījumā izvērtējot ES sistēmā konstatētās nepilnības, nevienā no 
izvēlētajām valstīm mēs neidentificējām nevienu praksi, kas varētu novērst ar 
stratēģijas noteikšanas procesu saistītās nepilnības. Turklāt lielākajai daļai no sešiem 
analīzei atlasītajiem ES līdzfinansētajiem projektiem ir mazāka faktisko izmaksu un 
aplēstā budžeta novirze no globālā etalona. Tomēr attiecībā uz procesiem, kas saistīti 
ar koordināciju, atlasi, uzraudzību un ex post novērtējumu, mēs uzskatām, ka Komisija 
un politikas veidotāji varētu gūt ierosmi no ārvalstīs novērotās prakses, kas izklāstīta 
šajā apskatā. Tas attiecas arī uz kavējumiem, jo lielākajai daļai no sešiem 
ES līdzfinansētajiem projektiem kopumā bija ilgāki termiņu kavējumi nekā līdzīgiem 
projektiem citās valstīs. Lai gan šīs citas prakses varētu nebūt iespējams tieši pārņemt 
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pašreizējā ES sistēmā, tās tomēr varētu pārdomāt un vajadzības gadījumā pielāgot 
ES kontekstam. 

VI Ņemot to vērā, mēs noteicām četrus uzdevumus, kas Komisijai būtu jārisina 
saistībā ar turpmāko atbalstu lieliem transporta projektiem. Tie ir šādi: 

o Kā labāk saskaņot ES un dalībvalstu transporta stratēģijas un labāk pārraudzīt 
projektu plānošanu un īstenošanu galvenajos transporta koridoros? 

o Kā projektu atlases posmā nodrošināt pietiekami rūpīgu pārbaudi saistībā ar 
izmaksu un ieguvumu analīzi? Kā pārskatīt pieeju projektu atlasei un 
ES finansējuma piešķiršanai, lai turpinātu samazināt projektu virzītāju 
administratīvo slogu? 

o Kā ES līdzfinansēto projektu uzraudzībā pastiprināt uz risku balstītas pieejas 
izmantošanu un vienlaikus paplašināt uzraudzības piemērošanas jomu, pieprasot 
projektu virzītājiem ziņot arī par iznākuma rādītājiem un ieinteresēto personu 
piekrišanu? 

o Kā nodrošināt ES līdzfinansēto lielo transporta infrastruktūras projektu regulāru 
ex post novērtēšanu, galveno uzmanību pievēršot sasniegtajam iznākumam, nevis 
finanšu rādītājiem vai tiešajiem rezultātiem? 
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Ievads 

Lieli transporta infrastruktūras projekti 

01 Lieliem transporta infrastruktūras projektiem (lieliem transporta projektiem) ir 
ļoti svarīga nozīme transporta tīklos. Tomēr ne pasaules, ne arī ES līmenī nav kopīgi 
definēts, kas ir liels transporta projekts. Visbiežāk izmantotais kritērijs ir projekta 
kopējās izmaksas, kuras pārsniedzot, projektu uzskata par lielu infrastruktūras 
projektu – parasti uzskata, ka robežvērtība ir 1 miljards ASV dolāru1 (t. i., aptuveni 
830 miljoni EUR) jeb 500 miljoni EUR2. 

Eiropas transporta tīkls (TEN-T). 

02 ES transporta politikas mērķis ir visā Eiropā izveidot kopēju transporta telpu3. 
Kopš 1990. gadiem viens no galvenajiem darbības mērķiem ir pabeigt Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) izveidi, t. i., izveidot Eiropas mēroga tīklu pasažieru un preču 
autotransportam, dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, jūras un gaisa transportam. Pirmajās 
TEN-T pamatnostādnēs4 galvenā uzmanība tika pievērsta “prioritāro projektu” 
sarakstam, no kuriem lielāko daļu var uzskatīt par lieliem transporta projektiem. 

03 Eiropas Parlaments un Padome 2013. gadā pieņēma regulu5, ar ko nosaka 
transporta infrastruktūru “pamattīklu”, tostarp deviņus pamattīkla koridorus, kas veido 
pamatu ilgtspējīgam multimodālā transporta tīklam (sk. 1. attēlu), kurš jāpabeidz līdz 

                                                       
1 Flyvbjerg, B.,“What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project 

Management Journal, Vol. 45, Nr. 2, 2014., 6.–19. lpp. 

2 COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, 2010. 

3 Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) konsolidētā versija (OV C 202, 7.6.2016., 
47. lpp.), 170.–172. pants. 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmums Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 228, 9.9.1996., 1.–103. lpp.). 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1.–
128. lpp.). Šī regula atjaunināta 2021. gada 14. jūlijā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2021/1153 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (OV L 249, 14.7.2021.), 38.–81. lpp. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
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2030. gadam. Papildus minētajam līdz 2050. gadam ir jāizveido “visaptverošais tīkls”, 
lai nodrošinātu visu Savienības reģionu, tostarp nomaļu reģionu, salu un tālāko 
reģionu, pieejamību un savienojamību. Patlaban notiek šīs TEN-T regulas pārskatīšana6. 

1. attēls. TEN-T pamattīkla koridori 

 
Avots: Eiropas Komisija. 2020. gada decembris. 

04 Lieliem transporta projektiem ir stratēģiska nozīme TEN-T pamattīkla izveides 
pabeigšanā, jo tie palielinās caurlaides spēju un izveidos iztrūkstošos savienojumus, kas 
bieži atrodas pārrobežu posmos. Tā kā lielu transporta projektu paredzamā ietekme uz 
transporta tīklu ir ļoti liela, bieži uzskata, ka tie radikāli mainīs nākotnes pasažieru un 
kravu plūsmas7. Ja tie attiecas uz videi nekaitīgākiem un ilgtspējīgākiem transporta 
veidiem, piemēram, dzelzceļu, tie veido arī pamatu politikai, kuras mērķis ir panākt 

                                                       
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 

Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1.–
128. lpp.), 54. pants. 

7 Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, 2012. gada decembris, 16.–17. lpp. 

REGULA (ES) Nr. 1316/2013 – OV L 348 – 20.12.2013.

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
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modālo pārvirzi (t. i., viena transporta veida aizstāšanu ar citu transporta veidu) un 
sasniegt vides un klimata mērķus, kas izklāstīti Eiropas zaļā kursa iniciatīvā8. 

Transporta politikas un lielu ES līdzfinansētu infrastruktūras 
projektu plānošana un īstenošana 

05 Eiropas Komisija, jo īpaši tās Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 
(MOVE ĢD), atbild par transporta politikas izstrādi un īstenošanu ES līmenī. Tas 
galvenokārt tiek darīts, izdodot politikas dokumentus, kā arī iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumus. Attiecībā uz TEN-T tīklu Komisijas uzdevums ir izstrādāt 
pamatnostādnes, apzināt un atbalstīt kopēju interešu projektus un īstenot pasākumus, 
kas nodrošinātu savstarpēju izmantojamību9. Komiteja (TEN-T komiteja), kurā ir 
pārstāvētas dalībvalstis, palīdz Komisijai un sniedz juridiski saistošus atzinumus par 
Komisijas īstenošanas aktu priekšlikumiem10. 

06 Arī citi Komisijas ģenerāldirektorāti var būt iesaistīti darbībās, kas attiecas uz 
lieliem transporta projektiem, jo īpaši, ja šādiem projektiem ir prasīts 
ES līdzfinansējums (sk. arī 10. punktu). Piemēram, Vides ģenerāldirektorāts (ENV ĢD) 
var pārbaudīt pieteikumu atbilstību ES tiesiskajam regulējumam vides jomā, kā arī 
nepieciešamo ieinteresēto personu iesaistīšanu. 

07 Dalībvalstis atbild par valsts transporta infrastruktūras stratēģiju vai plānu izstrādi 
saskaņā ar ES līmenī pieņemtajiem mērķiem (sk. 03. punktu). Dalībvalstis arī izlemj, kuri 
projekti tiks būvēti, kā tie tiks īstenoti un finansēti. Valsts iestādes nodrošina vajadzīgos 
ietekmes uz vidi novērtējumus un būvatļaujas. 

08 Visbeidzot, projektu virzītāji, kas reģistrēti vai nu kā projekta īstenošanas 
struktūras dalībvalsts līmenī, vai kā pārrobežu kopuzņēmumi, ir atbildīgi par šo lielo 
infrastruktūras projektu faktisko īstenošanu. 

                                                       
8 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss”, COM(2019) 640 final, 
11.12.2019. 

9 Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) konsolidētā versija, (OV C 202, 7.6.2016., 
47. lpp.), 171. pants. 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1.–
128. lpp.), 52. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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ES līdzfinansējums lieliem transporta infrastruktūras projektiem 

09 Lielu transporta infrastruktūras projektu ES līdzfinansējuma dotācijām ir divi 
galvenie avoti: 

o Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi), tostarp Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds (KF), kurus kopīgi pārvalda Komisija un 
dalībvalstis. Attiecībā uz šiem fondiem Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) apstiprina dalībvalstu izstrādātās ieguldījumu 
programmas un uzrauga to īstenošanu. Lēmumu par konkrētu projektu 
līdzfinansēšanu deleģē valsts vai reģionālajām vadošajām iestādēm; un  

o TEN-T un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)11 programmas, 
ko tieši pārvalda Komisija, kas atbild par dotāciju piešķiršanu un to īstenošanas 
uzraudzību. Dotāciju pārvaldības darbības MOVE ĢD vārdā veic Eiropas Klimata, 
infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA). 

10 Tā kā ES tiesiskajā regulējumā lieli transporta projekti nav definēti kā atsevišķa 
kategorija, nav pieejami visaptveroši dati par šādiem projektiem piešķirtā 
ES līdzfinansējuma apjomu. Laikposmā no 2007. līdz 2020. gadam TEN-T tīkla 
transporta infrastruktūras projektiem (neatkarīgi no to apjoma) no ES budžeta tika 
piešķirti vairāk nekā 109 miljardi EUR. 1. tabulā ir sīka informācija par šo piešķīrumu 
pēdējos divos daudzgadu finanšu shēmas (DFS) laikposmos, kā arī par pašreizējo 
priekšlikumu 2021.–2027. gada DFS. ES līdzfinansējums var veidot līdz 85 % no projektu 
kopējām attiecināmajām izmaksām12, un starpību sedz no valstu budžetiem vai citiem 
avotiem. 

                                                       
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko 

izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (OV L 348, 20.12.2013., 129.–
171. lpp.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (OV L 348, 20.12.2013., 129.–
171. lpp.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1316
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1. tabula. ES budžeta piešķīrumi TEN-T tīkla transporta infrastruktūras 
projektiem 2007.–2020. gada periodā un 2021.–2027. gadam plānotās 
summas (miljardi EUR) 

Finansēšanas 
programma 2007.–2013. g. 2014.–2020. g. Kopā 2021.–2027. g. 

ERAF un 
Kohēzijas 
fonds / ESI 
fondi 

44,2 33,3 77,5 
Jānosaka 
darbības 

programmās 

TEN-T / “EISI-
Transports” 8,0 24,2 32,2 25,7 

Kopā 52,2 57,5 109,7  
Avots: ERP, pamatojoties uz publiski pieejamiem datiem. 2014. gadā EISI programma aizstāja TEN-T 
programmu. 

11 Līdztekus šīm programmām, ko finansē no ES budžeta, Eiropas Investīciju banka 
laikposmā no 2007. līdz 2020. gadam transporta projektiem ES ir piešķīrusi aizdevumus 
150,6 miljardu EUR apmērā. 

Mūsu iepriekšējās revīzijas un apskati 

12 Pēdējos gados esam publicējuši vairākus revīzijas ziņojumus un apskatus par 
ES transporta politiku, tostarp par lieliem transporta infrastruktūras projektiem 
(sk. I pielikumu). 

13 2020. gadā mēs īpaši novērtējām Komisijas īstenoto ES līdzfinansēto lielo 
transporta infrastruktūras projektu pārvaldību13. Mēs izskatījām lielus transporta 
infrastruktūras projektus ar pārrobežu ietekmi, kuri atrodas septiņos no deviņiem  
TEN-T pamattīkla koridoriem. Katra projekta kopējās izmaksas pārsniedza 
1 miljardu EUR. Šajā apskatā varam sīkāk analizēt attiecīgos procesus un salīdzināt tos 
ar citu valstu procesiem. 

                                                       
13 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Apskata mērķis, tvērums un pieeja 
14 Šajā apskatā ieinteresētajām personām un sabiedrībai ir sniegta noderīga 
informācija, globālā kontekstā aplūkojot procesus, ko izmanto, lai īstenotu 
ES līdzfinansētus lielus transporta projektus. Tas būs arī ieguldījums notiekošajā TEN-T 
regulas pārskatīšanā. 

15 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas sagatavots, galvenokārt izmantojot 
publiski pieejamo informāciju vai materiālus, kuri īpaši vākti šim nolūkam. Tas 
sagatavots, lai ES sistēmu lielu infrastruktūras projektu īstenošanai salīdzinātu ar citu 
analīzei atlasīto valstu sistēmām, tādējādi apzinot citas prakses piemērus, kurus 
Komisija un politikas veidotāji varētu izmantot, turpmāk sniedzot ES atbalstu. 

16 Lai to izdarītu, mēs esam noteikuši piecus galvenos lielu transporta projektu 
īstenošanas procesa posmus (sk. 2. tabulu). Pēc tam, ņemot vērā starptautiskā līmenī 
(piemēram, SVF, ESAO – sk. II pielikumu) ieteiktās efektīvas un rezultatīvas projektu 
īstenošanas iezīmes, esam salīdzinājuši ES līmenī pieņemtos procesus ar līdzīgiem 
procesiem, ko izmanto izvērtētajās valstīs. Attiecībā uz atlases, uzraudzības un ex post 
novērtēšanas procesiem mēs pievērsāmies EISI dotācijām (sk. 10. punktu). Izmantojot 
ārēja eksperta uzturētu etalona datu kopu, mēs arī analizējām, kā sešos 
ES līdzfinansētos lielos transporta projektos tiek ievēroti izmaksu un laika grafiki – 
salīdzinājumā ar tiem, par kuriem sākotnēji tika panākta vienošanās laikā, kad tika 
pieņemts lēmums par projekta būvniecību. Šajā datu kopā ir informācija par vairākiem 
simtiem transporta projektu, kas īstenoti visā pasaulē (sk. III pielikumu). 
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2. tabula. Apskatā aplūkotie procesi 

Process Procesa mērķi ES regulējums, kas saistīts 
ar apskatu 

Stratēģijas noteikšana Ilgtermiņa stratēģiskā 
transporta plāna izstrāde 

Politikas dokumenti un 
pašreizējās TEN-T 
pamatnostādnes 

Projektu koordinēšana 

Savstarpēji saistītu 
projektu saskaņota 
plānošana un īstenošana 
un transporta stratēģiju 
saskaņošana visos 
pārvaldības līmeņos 

ES koordinatoru loma un 
pieejamie juridiskie 
instrumenti 

Finansējamo projektu 
atlase 

Līdzfinansējuma prioritāšu 
noteikšana projektiem ar 
visaugstāko pievienoto 
vērtību, vienlaikus 
samazinot projekta 
virzītāju administratīvo 
slogu 

EISI finansējumam 
ierosināto darbību atlase 

Finansēto projektu 
uzraudzība 

Projektu īstenošanas 
progresa uzraudzība, kas 
vērsta uz īstenošanas 
risku novēršanu un 
snieguma izsekošanu 
attiecībā uz tiešajiem 
rezultātiem un iznākumu 

EISI dotāciju izlietošanas 
uzraudzība 

Finansēto projektu ex post 
novērtējums 

Līdzfinansēto projektu 
iznākuma novērtēšana 
pēc nodošanas 
ekspluatācijā, lai 
palielinātu 
pārskatatbildību un 
publisko līdzekļu 
izlietojuma pārredzamību 
un gūtu pieredzi 
turpmākajiem projektiem 

EISI atbalstīto projektu 
ex post novērtējumi 

Avots: ERP, pamatojoties uz ESAO un SVF ieteikumiem. 
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17 Nākamajā sadaļā mēs sniedzam informāciju par ES regulējuma galvenajām 
iezīmēm attiecībā uz katru no pieciem minētajiem procesiem. Pēc tam aplūkojam 
nepilnības, kas iepriekš novērotas mūsu revīziju gaitā ES kontekstā un kas var būt 
sastopamas arī citos lielos transporta infrastruktūras projektos jebkurā pasaules vietā. 
Saistībā ar dažām nepilnībām mēs identificējam attiecīgus prakses piemērus, ko 
konstatējām aplūkotajās valstīs. Lai gan neesam revidējuši, kā šāda prakse tiek 
īstenota, mēs uzskatām, ka, labi pielāgojot ES kontekstam un efektīvi īstenojot, tā var 
palīdzēt novērst šos trūkumus. 

18 Apskatam mēs izvēlējāmies četras valstis ārpus ES, proti, Austrāliju, Kanādu, 
Šveici un Amerikas Savienotās Valstis. Visas četras aplūkotās valstis atšķiras pēc 
platības, iedzīvotāju skaita, topogrāfijas un mantotās infrastruktūras (sk. IV pielikumu). 
Tie ir svarīgi faktori, kas ietekmē infrastruktūras tīkla konfigurāciju. Piemēram, 
Austrālijā ir vislielākais autoceļu un dzelzceļu tīkla garums uz vienu iedzīvotāju, ko var 
izskaidrot ar mazu iedzīvotāju skaitu un lielu platību. Toties visu četru valstu transporta 
infrastruktūras konkurētspējas līmenis14 ir līdzīgs, un ir izveidota daudzlīmeņu 
pārvaldības sistēma, kurā federālā līmeņa struktūras sadarbībā ar reģionālajām vai 
vietējām iestādēm īsteno lielus infrastruktūras projektus. 

19 Turklāt, ņemot vērā Norvēģijas un Francijas plašo pieredzi lielu transporta 
projektu ex post novērtēšanā, kas bieži tiek uzsvērta politikas pētījumos un 
akadēmiskajā literatūrā15, mēs apskatā iekļāvām arī šīs valstis. 

20 Sagatavojot šo apskatu, mēs vispirms ņēmām vērā iepriekšējos ERP ziņojumos 
paustos apsvērumus, piemēram, par ES transporta infrastruktūras 2020. gada 
revīziju16, kā arī Komisijas nostāju attiecībā uz saistītajiem ieteikumiem 
(sk. V pielikumu). Apskatā mēs izmantojām arī intervijas un pārrunas ar: 

o Eiropas Komisijas (ENV ĢD, MOVE ĢD un REGIO ĢD), CINEA un Eiropas Investīciju 
bankas pārstāvjiem; 

                                                       
14 Pasaules ekonomikas forums, Global Competitiveness Report 2019. 

15 Cita starpā Starptautiskais Transporta forums, Ex-Post Assessment of Transport Investments 
and Policy Interventions, 28.2.2017.; Meunier, D., Welde, M., “Ex-post evaluations in 
Norway and France”, Transportation Research Procedia, 26. sējums, 2017., 144.–155. lpp. 

16 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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o attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu un struktūru pārstāvjiem, kas apskatītajās valstīs 
atbild par lielu transporta projektu īstenošanu; 

o nozares ekspertiem (sk. VI pielikumu). 

21 Apskatā nav detalizēti aplūkoti atsevišķu lielu transporta projektu plānošanas un 
būvniecības procesi, jo par tiem bieži atbild projektu virzītāji, nevis valdība, kas 
nodrošina līdzfinansējumu šiem projektiem. Tāpat mēs neaplūkojam jautājumus, kas 
saistīti ar infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu pēc nodošanas ekspluatācijā 
(sk. 2. attēlu). 

2. attēls. Pieci projekta īstenošanas procesi 

 
Avots: ERP. 

Transporta 
infrastruktūras 

projekts

Transporta 
infrastruktūras 
ekspluatācija

Stratēģijas noteikšana

Koordinācija
starp projektiem

Transporta 
infrastruktūras 

projektu īstenošana

Finansēto projektu 
uzraudzība

Finansēto projektu ex post 
novērtējums

Projektu atlase
finansēšanai

Plānošanas posms

Projektēšanas posms

Būvniecības posms

Nodošanas posms

Ekspluatācija un uzturēšana
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Analīze 

Pieci analizētie procesi 

Stratēģijas noteikšana 

22 Lieli transporta projekti ir kapitālietilpīgi, un to īstenošanas termiņi ir ilgi. Tiklīdz 
tie sāks darboties, tie, visticamāk, gadu desmitiem ilgi būtiski ietekmēs transporta tīkla 
darbību gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Tāpēc šādus projektus ir svarīgi plānot, iekļaujot 
tos plašākā transporta infrastruktūras stratēģijā vai plānā. 

23 3. tabulā ir sniegts apkopojums par aplūkotajām galvenajām stratēģijas 
noteikšanas iezīmēm, par ES kontekstā novērotajām konkrētajām nepilnībām un par 
apskatītajās valstīs identificētajiem citas prakses piemēriem. 

3. tabula. Stratēģijas noteikšana: galvenās iezīmes, nepilnības 
ES kontekstā un cita trešo valstu prakse 

Galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Identificētas Ir Ir Nē (notiek) Ir Ir 

Juridiski saistoši 
un nesaistoši 
aspekti 

Ir Ir Neattiecas Ir Ir 

Atbildīgā 
struktūra 

Eiropas 
Parlaments un 
Padome  
(TEN-T regula) 
Komisija 
(politikas 
dokumenti) 

Federālais 
likumdevējs 
un ministrija 
(DITRDC1) 

Transporta 
ministrija 
(Kanāda) 

Federālais 
likumdevējs 
un ministrija 
(DETEC2) 

Federālais 
likumdevējs 
un ministrija 
(DOT3) 

Darbības joma 
Pasažieru un 
kravu 
pārvadājumi 

Pasažieru un 
kravu 
pārvadājumi 

Neattiecas 
Pasažieru un 
kravu 
pārvadājumi 

Kravu 
pārvadājumi 

Prioritārās infrastruktūras veids 

Pabeigt tīkla 
izveidi Jā Nē Neattiecas Nē Nē 

Palielināt 
pašreizējo tīkla 
jaudu 

Jā Jā Neattiecas Jā Jā 
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Galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Jauni vai 
modernizēti 
projekti 

Abējādi Abējādi Neattiecas Modernizēti Abējādi 

Primārais mērķis 

Vide, 
savienojamība 
un 
infrastruktūras 
nepilnību 
pārvarēšana 

Tirdzniecība Neattiecas Vide Tirdzniecība 

Finansējuma 
vajadzību aplēse Jā Nē Neattiecas Jā Nē 

Pabeigšanas 
termiņš Jā Nē Neattiecas Nē Nē 

Trūkumi ES kontekstā 
Cita prakse, kas identificēta apskatītajās valstīs 

Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Pārāk vērienīgi mērķi salīdzinājumā 
ar pieejamo finansējumu 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts 

1 Infrastruktūras, transporta, reģionālās attīstības un komunikāciju departaments. 
2 Vides, transporta, enerģētikas un komunikāciju departaments. 
3 Transporta departaments. 

Avots: ERP. 

24 ES un visām apskatītajām valstīm ir visaptveroša transporta infrastruktūras 
stratēģijas sistēma, izņemot Kanādu, kur vēl notiek šāda plāna izstrāde. 

25 Gan ES, gan apskatītajās valstīs šo sistēmu veido juridiski saistošu un nesaistošu 
aspektu kopums. ES transporta stratēģijas satvars ir noteikts baltajās grāmatās, kuras 
Komisija publicē aptuveni reizi desmit gados un kurās ir noteikti galvenie stratēģiskie 
mērķi, kas ES jāsasniedz transporta nozarē. Jaunākā baltā grāmata tika publicēta 
2011. gadā17, un tajā ir iekļauti mērķi 2020. gadam, 2030. gadam un 2050. gadam. 
Komisija izstrādā arī citus stratēģiskos dokumentus, kas papildina baltās grāmatas 
mērķus attiecībā uz konkrētiem transporta veidiem vai transversāliem jautājumiem. 
Nesen, 2020. gada decembrī, Komisija publicēja Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes 

                                                       
17 Eiropas Komisija, Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu 

un resursefektīvu transporta sistēmu, (COM(2011) 144 galīgā redakcija, 28.3.2011. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
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stratēģiju18, ar kuru iecerēts atjaunināt attiecīgos ES transporta nozares mērķus, 
ņemot vērā Eiropas zaļā kursa iniciatīvu (sk. 04. punktu). Neviens no šiem 
stratēģiskajiem dokumentiem nav juridiski saistošs. Attiecībā uz infrastruktūras 
projektiem transporta tīkla ilgtermiņa definīcija un tā projektu minimālās prasības ir 
iestrādātas 2013. gada TEN-T regulā, kas ir juridiski saistoša (sk. 03. punktu). 

26 ES un citu valstu stratēģijas atšķiras pēc prioritārās infrastruktūras jomas un 
veida. Lai gan ES stratēģijas dokumentu mērķis ir gan pabeigt tīkla izveidi, gan 
palielināt tā jaudu, visas pārējās valstis koncentrējas uz pašreizējās tīkla jaudas 
palielināšanu. Šajā ziņā Šveices stratēģijā ir skaidri noteikta prioritāte esošo 
infrastruktūras projektu modernizācijai, nevis jaunu projektu būvei. Visas transporta 
stratēģijas, izņemot Amerikas Savienoto Valstu stratēģiju, attiecās gan uz pasažieru, 
gan kravu pārvadājumiem. 

27 Mūsu apskatītajām transporta stratēģijām ir arī atšķirīgi primārie mērķi. 
ES transporta stratēģijas pamatā ir vides apsvērumi (tostarp modālā pārvirze), kas 
nesen tika vēl vairāk pastiprināti saistībā ar Eiropas zaļo kursu (sk. 25. punktu). Tās 
mērķis ir arī uzlabot savienojamību un novērst dalībvalstu un reģionu infrastruktūras 
atšķirības. Šveices regulējumā mēs konstatējām līdzīgu vides mērķi, taču tas ir definēts 
tiesību aktos. Turpretim Austrālijas un Amerikas Savienoto Valstu stratēģijas ir vērstas 
uz vajadzību uzlabot iekšējās un pārrobežu tirdzniecības plūsmas. 

28 Tikai ES un Šveices stratēģijās bija iekļautas aplēses par kopējiem ieguldījumiem, 
kas vajadzīgi transporta infrastruktūras projektos, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 
Turklāt ES stratēģija ir vienīgā, kurā ir noteikts visa tīkla pabeigšanas termiņš 
(2030. gads pamattīklam un 2050. gads visaptverošajam tīklam). 

                                                       
18 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai, Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija – Eiropas 
transporta virzība uz nākotni, COM(2020) 789 final, 9.12.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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Pārāk vērienīgi mērķi salīdzinājumā ar pieejamo finansējumu 

29 Iepriekšējos ziņojumos19 mēs norādījām, ka ES stratēģiskie transporta mērķi – jo 
īpaši TEN-T pamattīkla pabeigšana līdz 2030. gadam – ir pārāk vērienīgi arī 
salīdzinājumā ar pieejamo finansējumu. Piemēram, mēs konstatējām, ka Komisijas 
plāns līdz 2030. gadam trīskāršot ātrgaitas dzelzceļu tīkla garumu, visticamāk, netiks 
sasniegts un ka ir jāizstrādā reāls ilgtermiņa izvēršanas plāns. 

30 Tomēr, analizējot situāciju izvēlētajās valstīs, netika konstatēts neviens labas 
prakses piemērs, kā novērst šādus trūkumus. 

Projektu koordinēšana 

31 Lieli transporta projekti būtiski palīdz palielināt caurlaides spēju un izveidot 
iztrūkstošos savienojumus, kas bieži atrodas pārrobežu posmos. Tomēr to efektivitāte 
tīkla savienojamības palielināšanā bieži ir atkarīga no savstarpēji saistītiem projektiem, 
piemēram, projektiem, ko vienā koridorā īsteno dažādas dalībvalstis, vai no dzelzceļa 
piekļuves līnijām līdz tuneļa infrastruktūras projektam. Tādēļ ir jāsaskaņo ES un valstu 
transporta infrastruktūras plāni un savstarpēji saistīti projekti ir jāplāno un jāīsteno 
koordinētā veidā. 

32 4. tabulā ir sniegts apkopojums par aplūkotajām galvenajām lielo transporta 
projektu koordinēšanas iezīmēm, par ES kontekstā novērotajām konkrētajām 
nepilnībām un par apskatītajās valstīs identificētajiem citas prakses piemēriem. 

                                                       
19 ERP apskats Nr. 09/2018 “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas Savienībā: risināmās 

problēmas”, 66. punkts; ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļu tīkls 
nav izveidots, tā vietā – neefektīva sadrumstalotība”, 23. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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4. tabula. Projektu koordinēšana: galvenās iezīmes, nepilnības 
ES kontekstā un cita trešo valstu prakse 

Galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Kompetence 
projektu 
īstenošanas 
jomā 

27 dalībvalstis 

8 apakšfederālās 
vienības 
(pavalstis/ 
teritorijas) 

13 apakšfederālās 
vienības 
(provinces vai 
teritorijas) 

Galvenokārt 
federālā līmenī 

50 apakšfederālās 
vienības 
(pavalstis) 

Atbildīgā 
struktūra 

Eiropas Komisija 
kopā ar Eiropas 
koordinatoriem 

Ministrija 
(DITRDC) 

Transporta 
ministrija (Kanāda) 

Ministrija 
(Federālais 
transporta 
birojs, FOT) 

Ministrija (DOT) 

Trūkumi ES kontekstā 
Cita prakse, kas identificēta apskatītajās valstīs 

Austrālija Kanāda Šveice ASV 

ES un dalībvalstu transporta 
infrastruktūras stratēģiju un 
projektu nesaskaņotība. 

Nav konstatēts Nav konstatēts 

Reģionālos 
transporta 

plānus izstrādā 
saskaņā ar sīki 

izstrādātām 
federālajām 

pamatnostādn
ēm un nosūta 

federālajai 
valdībai 

(36. punkts). 

Reģionālos 
transporta plānus 
izstrādā saskaņā 

ar sīki izstrādātām 
federālajām 

pamatnostādnēm 
un nosūta 
federālajai 

valdībai 
(36. punkts). 

Komisija nepietiekami uzrauga 
projektu plānošanu un 
īstenošanu koridoros 

Projektu 
plānojumu 

ierosina 
neatkarīga 
aģentūra 

(39. punkts). 

Nav konstatēts 

Nav konstatēts Nav konstatēts 

Federālais 
līmenis kā 
pilntiesīgs 
loceklis ir 

pārstāvēts tā 
finansēto 
projektu 

uzraudzības 
padomēs 

(42. punkts). 

Federālais 
līmenis kā 
pilntiesīgs 
loceklis ir 

pārstāvēts tā 
finansēto 
projektu 

uzraudzības 
padomēs 

(42. punkts). 
Parlamentārās 

uzraudzības 
komiteja un 

konsultatīvās 
komitejas, ko 

izveidojusi FOT 
(43. punkts). 

Nav konstatēts 



 20 

 

Avots: ERP. 

33 Eiropas Savienībā par projektu īstenošanu atbild dalībvalstis. Līdzīgi notiek visās 
aplūkotajās valstīs, kur šī atbildība ir uzticēta apakšfederālām vienībām (piemēram, 
pavalstīm vai provincēm). Izņēmums ir Šveice, kur federālā līmeņa iestādes tieši atbild 
par projektu īstenošanu dzelzceļa tīklā un autoceļu tīkla daļās, bet par pārējo daļu 
atbild kantoni. Tāpēc federālo un apakšfederālo prioritāšu konverģences 
nodrošināšanai ir izstrādāti koordinācijas instrumenti un mehānismi. 

34 ES kontekstā Komisija šajā nolūkā ir iecēlusi Eiropas koordinatorus, lai veicinātu 
visu infrastruktūras projektu īstenošanu katrā no deviņiem TEN-T regulā noteiktajiem 
pamattīkla transporta koridoriem. Šie koordinatori sadarbojas ar augsta līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem un vietējām ieinteresētajām personām dalībvalstīs visā koridora 
garumā un rīko koridoru foruma sanāksmes, kurās Komisija, valstu un reģionālās 
iestādes un ieinteresētās personas pārrunā prioritātes un sniedz jaunāko informāciju 
par plānotajiem un aktīvajiem projektiem. 

ES un dalībvalstu transporta infrastruktūras stratēģiju un projektu nesaskaņotība 

35 ES dalībvalstīm savās transporta stratēģijās ir jāņem vērā politiski saskaņotās 
ES transporta infrastruktūras prioritātes, kas noteiktas TEN-T regulā20. Tomēr tām nav 
juridiska pienākuma to darīt, un patlaban dalībvalstis pat neiesniedz Komisijai 
informācijai valsts transporta plānus un programmas. Tas rada ES un dalībvalstu 
stratēģisko prioritāšu nesaskaņotības risku. Pētījumā, kas nesen veikts Komisijas 
uzdevumā21, tika uzsvērtas atšķirības starp dalībvalstu apstiprināto transporta plānu 
darbības jomām, kā arī to dažādā līmeņa saskaņotība ar TEN-T tīkla pabeigšanas 
termiņu 2030. gadā. Tāpēc kļūst sarežģīti nodrošināt projektu koordināciju. Piemēram, 
prioritāšu maiņas dēļ Francijā tika atlikts Francijas ātrgaitas dzelzceļa līnijas būvdarbu 
sākums. Saistībā ar Atlantijas koridoru šis projekts bija paredzēts savienošanai ar 
Spānijas Basku dzelzceļa projektu, kas jau tiek būvēts22. 

                                                       
20 Eiropas Parlamenta 2017. gada 19. janvāra rezolūcija “Loģistika Eiropas Savienībā un 

multimodāli pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros”, 2015/2348(INI), OV C 242, 10.7.2018., 
15.–23. lpp. 

21 Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans 
and programmes in Member States, 2021. 

22 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 1. izcēlums. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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36 Mēs identificējām citu praksi Amerikas Savienotajās Valstīs, kur pavalstīm ir 
juridisks pienākums iekļaut savos transporta plānos minimālo informācijas un 
analīzes kopumu, ko nosaka federālā līmeņa kompetentās iestādes. Federālajā līmenī 
arī tiek sniegti sīki izstrādāti metodiskie norādījumi par to, kā veikt šādu analīzi, un 
pavalstis nosūta savus plānus federālajai valdībai, lai nodrošinātu saskaņošanu23. 
Līdzīga prasība ir arī Šveicē24. 

Komisija nepietiekami uzrauga projektu plānošanu un īstenošanu koridoros 

37 Iepriekšējās revīzijās25 mēs norādījām, ka Komisija nepietiekami pārraudzīja 
projektu plānošanu un īstenošanu koridoros. Šajā ziņā dalībvalstis prioritātes 
galvenokārt nosaka valsts kontekstā, un tāpēc tās var atstāt novārtā pārrobežu 
posmus, kuros atrodas ES līdzfinansētie lielie infrastruktūras projekti. Tas attiecas, 
piemēram, uz Brennera bāzes tuneli, kura gadījumā Vācija nav noteikusi par prioritāti 
ziemeļu piekļuves maršruta būvi līdz tunelim, lai gan ES kopā ar Austriju un Itāliju jau 
no 1986. gada veic ieguldījumus pārrobežu tuneļa būvē. 

38 Šādu situāciju cita starpā veicina tas, ka TEN-T regulā ES līmenī nav noteikti 
prioritārie posmi vai projekti, kas jāīsteno koridoros. Tā vietā, apkopojot informāciju, 
kas iegūta no dalībvalstīm un projektu virzītājiem, koridoru foruma kontekstā tiek 
izstrādāts neoficiāls saraksts ar konkrētiem projektiem, kuriem dalībvalstīs jāpiešķir 
prioritāte (sk. 33. punktu). 

39 Austrālijā tika konstatēta arī cita prakse – federālā valdība izveidoja neatkarīgu 
aģentūru, kas, pamatojoties uz neatkarīgu transporta tīkla vajadzību analīzi 
(sk. 1. izcēlumu), ierosina sarakstu, kurā ir infrastruktūras projekti, kas tiek uzskatīti 
par prioritāriem (projektu “plūsma”). 

                                                       
23 Fixing America's Surface Transportation Act, jeb “FAST Act”, 8001. sadaļa (49 USC 70 202). 

24 Sachplan Verkehr, 1.2. sadaļa “Kantonale Richtpläne”. 

25 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 1. izcēlums un 24. punkts; ERP īpašais ziņojums 
Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļu tīkls nav izveidots, tā vietā – neefektīva 
sadrumstalotība”, 27. punkts; ERP īpašais ziņojums Nr. 08/2016 “Dzelzceļa kravu 
pārvadājumi ES: pareizais ceļš vēl nav atrasts”, 85. punkts. 

https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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1. izcēlums. 

Infrastructure Australia 

2008. gadā Austrālijas federālā valdība izveidoja aģentūru “Infrastructure 
Australia” (IA), lai visiem valdības līmeņiem, ieguldītājiem un projektu virzītājiem 
sniegtu neatkarīgas konsultācijas par ieguldījumiem infrastruktūrā. Šī aģentūra nav 
finansēšanas struktūra. Tā ir neatkarīga no valdības, bet to finansē valdība. 

Reizi piecos gados šī aģentūra veic stratēģiskās infrastruktūras revīzijas, sniedzot 
uz nākotni vērstu Austrālijas nākotnes infrastruktūras vajadzību novērtējumu. 
Pamatojoties uz šo novērtējumu, tā sagatavo pastāvīgu infrastruktūras 15 gadu 
plānu, kurā sniegti ieteikumi par iespējamām politikas un pārvaldības reformām. 
Tā arī uztur pastāvīgu sarakstu ar prioritārajiem infrastruktūras projektiem, kas 
publiskajiem līdzekļiem radītu vislielāko pievienoto vērtību attiecībā uz tīkla jaudas 
paplašināšanu. Šajā sarakstā ir iekļauti pavalstu un teritoriju iesniegtie projekti, kā 
arī projekti, ko tā apzinājusi, veicot savu analīzi. 

40 Attiecībā uz projektu īstenošanu koridoros Komisijai nebija juridisku līdzekļu, lai 
pieprasītu dalībvalstīm būvēt vai modernizēt konkrētus koridoru posmus vai to darīt 
līdz konkrētam datumam pirms 2030. gada termiņa. Šī situācija mainījās 2018. gadā, 
kad Komisija sāka izmantot īstenošanas lēmumus, kas attiecīgajām dalībvalstīm ir 
juridiski saistoši un kuru mērķis ir nodrošināt darba grafiku saskaņošanu dažādos 
projekta posmos. Līdz šim šādi lēmumi ir pieņemti par trim projektiem, proti, par 
ātrgaitas dzelzceļa līniju Rail Baltica, kas savieno Baltijas valstis un Poliju, Sēnas–Šeldas 
iekšzemes ūdensceļu savienojumu starp Beļģiju un Franciju un Evoras–Meridas 
ātrgaitas dzelzceļa savienojumu starp Spāniju un Portugāli. 

41 Šie īstenošanas lēmumi pastiprināja Komisijas pārraudzību pār to, kā dalībvalstis 
pabeidz pamattīkla koridoru izveidi26, jo tajos ir noteiktas Eiropas koordinatoru un 
Komisijas darbinieku tiesības novērotāja statusā piedalīties projektu pārvaldības 
struktūru sanāksmēs. Tomēr Komisija var pieņemt šos lēmumus tikai attiecībā uz 
projektiem pārrobežu posmos un ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu. 

                                                       
26 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 89. punkts. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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42 Mēs apzinājām vēl divas projektu īstenošanas federālās pārraudzības prakses. 
Austrālijā un Šveicē federālā līmeņa pārstāvji ir pilntiesīgi locekļi to projektu 
uzraudzības padomēs vai koordinācijas komitejās, kuriem tie nodrošina finansējumu. Ja 
pārrobežu koordinācijas pakāpes vai projekta sarežģītības dēļ vajadzīgs, Austrālijas 
federālā valdība var arī izveidot īpašu struktūru, kas tieši pārraudzītu plānošanas un 
būvniecības posmus līdz brīdim, kad infrastruktūra pēc pabeigšanas tiek nodota 
pavalstīm pastāvīgai ekspluatācijai. 

43 Turklāt Šveicē tika izveidota pastāvīga parlamentārā uzraudzības komiteja27 
jaunajam dzelzceļa posmam cauri Alpiem (NRLA), kas ietvēra vairāku bāzes tuneļu 
(piemēram, Gotharda tuneļa) būvniecību. Šveices Federālā transporta ministrija (FOT) 
ir izveidojusi arī īpašas konsultatīvās komitejas, kurās iesaistītie kantoni un citas 
ieinteresētās personas varēja apspriesties un paust viedokli par jebkuru jautājumu 
saistībā ar projekta īstenošanu. Šveices iestāžu sniegtā informācija liecina, ka šāda 
pieeja palīdzēja risināt jautājumus, ko ieinteresētās personas izvirzīja agrīnā posmā, ka 
tā bija forums, kur īstenošanas problēmu gadījumos izstrādāt risinājumus, un mazināja 
iespēju izmantot ilgstošas un dārgas tiesas procedūras, kas mēdz aizkavēt lielu 
transporta projektu plānošanu un būvniecību. Vairāk nekā 20 gadus ilgajā NRLA 
ierīkošanas laikposmā to izdevās īstenot, federālajām iestādēm vai nevalstiskajām 
organizācijām neierosinot nevienu tiesvedību. 

Finansējamo projektu atlase 

44 Rūpīgam projektu atlases procesam ir būtiska loma, lai apzinātu tos projektus, 
kuriem varētu būt vislielākā ietekme uz tīklu un tā jaudu un tādējādi vislielākā 
pievienotā vērtība. 

45 5. tabulā ir sniegts apkopojums par aplūkotajām galvenajām atlases procesa 
iezīmēm, par ES kontekstā novērotajām konkrētajām nepilnībām un par apskatītajās 
valstīs identificētajiem citas prakses piemēriem. 

                                                       
27 Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, 19. pants. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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5. tabula. Projektu atlase: galvenās iezīmes, nepilnības ES kontekstā un 
cita trešo valstu prakse 

Galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Atbildīgā 
struktūra 

Eiropas 
Komisija kopā 
ar 
Izpildaģentūru 
(CINEA) 

Ministrija 
(DITRDC) 

Transporta 
ministrija 
(Kanāda) 

Ministrija 
(FOT) 

Ministrija 
(DOT) 

Finansēšanas 
sistēmas 

Eiropas 
infrastruktūras 
savienošanas 
instruments 

Valstu 
partnerattiecību 
nolīgumi 

Valsts 
tirdzniecības 
koridoru 
fonds 

STEP dzelzceļa 
paplašināšanas 
programma 

TIGER/BUILD 
un INFRA 
programmas 

Atlases 
metode 

Uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
konkursa 
procedūrā 

Izvēle no to 
projektu 
saraksta, par 
kuriem iepriekš 
notikušas 
sarunas ar 
valstīm un 
teritorijām 

Uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumu
s konkursa 
procedūrā 

Uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
konkursa 
procedūrā 

Uzaicinājums 
iesniegt 
priekšlikumus 
konkursa 
procedūrā 

Uzaicinājumu 
periodiskums 

Gada un 
daudzgadu Neattiecas Pastāvīgs 

uzaicinājums 
Četri līdz pieci 
gadi Reizi gadā 

Īpašs atlases 
process 
attiecībā uz 
lieliem 
projektiem 

Nē Jā, ņemot vērā 
projekta lielumu Nē Nē 

Jā, ņemot vērā 
projekta 
lielumu 

Trūkumi ES kontekstā 
Cita prakse, kas identificēta apskatītajās valstīs 

Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Nepietiekama izmaksu un 
ieguvumu analīzes pārbaude 
projektu atlasē 

Projektu virzītāji iesniedz neapstrādātus datus, un federālā līmenī 
tiek atkārtota ex ante analīze (50. punkts). 

Administratīvais slogs, ko rada 
finansēšanas pieeja 

Notiekošos 
projektus 
automātiski 
iekļauj nākamajā 
finansēšanas 
programmā līdz 
to galīgajai 
pabeigšanai 
neatkarīgi no 
programmas 
piecu gadu 
darbības cikla 
(54. punkts). 

Divpakāpju 
piemērošana 
mazina 
administratīv
ā sloga risku 
(51. punkts). 

Projektus 
finansē no 
pastāvīgiem 
fondiem, un 
finansēšanas 
lēmums aptver 
visu projekta 
jomu 
neatkarīgi no 
īstenošanas 
ilguma 
(54. punkts). 

Nav konstatēts 

Avots: ERP. 
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46 Saskaņā ar EISI programmu Komisija atlasa infrastruktūras projektus, kuriem tiks 
piešķirts ES līdzfinansējums, un nosaka ES finansiālo ieguldījumu, pamatojoties uz 
konkursa procedūrā periodiski izsludinātiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 

47 Lai atlasītu finansējamos transporta infrastruktūras projektus, lielākā daļa 
pārbaudīto valstu arī izmanto konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuru 
periodiskums ir atšķirīgs. Tas neattiecas uz Austrāliju, kur projektu atlase notiek, 
sākumā izveidojot sarakstu, kas iepriekš sarunu procedūrā tiek saskaņots federālajā 
līmenī, pavalstīs un teritorijās. 

Nepietiekama izmaksu un ieguvumu analīzes pārbaude projektu atlasē 

48 Eiropas Savienībā, kā arī Kanādā un Šveicē atlases process nav piesaistīts 
projekta lielumam. Toties Austrālijā lieliem transporta projektiem, kuru federālais 
finansējums pārsniedz 160 miljonus EUR, piemēro īpašas atlases procedūras. Amerikas 
Savienotās Valstis arī ir paredzējušas īpašas atlases prasības projektiem, kas pārsniedz 
noteiktas izmaksas konkrētā finansēšanas programmā (piemēram, aptuveni 
80 miljoni EUR Amerikas atjaunošanas infrastruktūras (INFRA) projektiem). Tādējādi, 
izvēloties lielus transporta projektus, tās var veikt īpašas pārbaudes. 

49 Iepriekšējos ziņojumos mēs norādījām28, ka ir jāuzlabo dalībvalstu un projektu 
virzītāju īstenoto lielo infrastruktūras projektu ex ante plānošana un izstrāde, jo īpaši 
attiecībā uz izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA). Projektu virzītāji un vērtētāji izmaksu un 
ieguvumu analīzi parasti izmanto tikai kā obligātu administratīvu pasākumu, nevis kā 
labākas lēmumu pieņemšanas instrumentu. Turklāt, piešķirot līdzfinansējumu, Komisija 
ne vienmēr kritiski pārskatīja šos plānošanas pieņēmumus. Tāda situācija bija, 
piemēram, saistībā ar ātrgaitas dzelzceļa posmu Francijā, kur tika piešķirts 
ES līdzfinansējums, lai gan izmaksu un ieguvumu analīze liecināja, ka projekta 
sociālekonomiskās izmaksas varētu pārsniegt tā radītos ieguvumus29. 

                                                       
28 ERP apskats Nr. 09/2018 “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas Savienībā: risināmās 

problēmas”, 75. punkts; ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai 
savlaicīgi nodrošinātu tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 46. punkts. 

29 ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļu tīkls nav izveidots, tā vietā – 
neefektīva sadrumstalotība”, 50. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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50 No 2015. gada Komisija ir ieviesusi īpašu projektu izmaksu un ieguvumu analīzes 
novērtējumu, ko veic neatkarīgi eksperti. Tomēr šis novērtējums ir balstīts tikai uz 
projekta priekšlikumā ietverto informāciju. Turpretī visās pārbaudītajās valstīs lielo 
transporta projektu virzītājiem pieteikumā jāiesniedz izmaksu un ieguvumu analīzē 
izmantotie izejas dati un analītiskie rādītāji. Tāpēc projektu atlasē ir iespējams atkārtoti 
iegūt projekta ekonomisko pamatojumu un veikt sociālekonomisko analīzi, kā arī 
pārbaudīt izvēlēto datu un pieņēmumu pamatotību, tādējādi uzlabojot lēmumu 
pieņemšanu. 

Administratīvais slogs, ko rada finansēšanas metode 

51 Lai gan, pieprasot papildu informāciju un analīzi, var veicināt pareizu atlases 
procesu, tādējādi var arī radīt papildu administratīvo slogu projektu virzītājiem, jo 
īpaši, ja viņu projektu priekšlikumi nav atlasīti finansēšanai. Lai mazinātu šo risku, 
Kanādā, atlasot projektu priekšlikumus federālajam līdzfinansējumam, ievēro 
divpakāpju pieeju, saskaņā ar kuru projektu virzītāji tiek aicināti iesniegt visaptverošu 
projekta priekšlikumu tikai tad, kad viņu izteiktā ieinteresētība ir apstiprināta 
(sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums 

Kanādas Valsts tirdzniecības koridoru fonds 

Valsts tirdzniecības koridoru fonda budžets ir 4,2 miljardi Kanādas dolāru 
(2,9 miljardi EUR), kas paredzēti, lai atbalstītu tirdzniecību veicinošus projektus, 
kurus var pabeigt nākamajos piecos gados. Projektu atlase daļai no šā fonda 
notiek, pamatojoties uz pastāvīgu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus bez 
noteikta pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

Pieteikšanās procesam ir divi posmi: 

o Pirmkārt, projektu virzītājiem ir jāpauž ieinteresētība, sniedzot minimālo 
informāciju. Viņiem jāparāda, kā projekts sasniegs uzaicinājuma mērķi, un 
jāsniedz konkrēta un kvantitatīva informācija par ekonomikas nozarēm, kas 
gūtu labumu no projekta, par prognozētajiem satiksmes un tirdzniecības 
apjomiem un par starptautiskajiem tirgiem, kuros tiktu veicināta tirdzniecība. 

o Otrkārt, pēc tam, kad paustā ieinteresētība ir apstiprināta, projektu virzītāji 
tiek aicināti divu mēnešu laikā iesniegt visaptverošu projekta priekšlikumu. 
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52 Lielu transporta projektu īstenošana ir ļoti laikietilpīga. Piemēram, 
ES līdzfinansētajiem lielajiem transporta projektiem, ko pārbaudījām 2020. gada 
revīzijā, vidējais paredzamais būvniecības laiks bija 15 gadi30. Šajā laika grafikā nav 
iekļauts plānošanas periods, kad projekts var saņemt ES līdzfinansējumu arī tādām 
darbībām kā pētījumi. 

53 Tā kā ES līdzfinansējums ir paredzēts septiņu gadu DFS periodā, lielus transporta 
projektus bieži līdzfinansē, izmantojot vairākas secīgas dotācijas, turklāt par katru no 
tām ir jāiesniedz jauns priekšlikums un jārīko atlases procedūra. Tas rada projekta 
virzītāju un valsts iestāžu centienu dublēšanos31, palielinot administratīvo slogu. 

54 Divas no apskatītajām valstīm ilgtermiņa finansiālu atbalstu lieliem transporta 
projektiem sniedz citādi: 

o Austrālijā, lai piešķirtu finansējumu, federālā valdība, pavalstis un teritorijas 
vienojas par to projektu sarakstu, kuri jāiekļauj valsts partnerības piecu gadu 
nolīgumā (NPA). Pamatojoties uz apakšfederālo struktūru iesniegumu, šiem 
projektiem Austrālijas valdība piešķir finansējumu noteiktam projekta posmam. 
Projekti, kuru īstenošana jau ir sākta saskaņā ar iepriekšējo NPA, līdz finansētā 
posma galīgajai īstenošanai un neatkarīgi no NPA piecu gadu darbības cikla tiek 
automātiski iekļauti nākamajos NPA. 

o Līdzīgi rīkojas arī Šveicē, kur federālā valdība pieņem lēmumus par atsevišķu 
projektu finansēšanu tīkla paplašināšanas programmās (STEP), kas aptver piecus 
gadus. Šo programmu finansējums tiek novirzīts, izmantojot divus centralizēti 
pārvaldītus fondus – vienu dzelzceļa un otru autoceļu un vietējā tranzīta 
ieguldījumiem –, kas sedz 100 % no atlasīto projektu izdevumiem un ir 
beztermiņa. Tāpēc, tiklīdz dzelzceļa vai autoceļu projekti ir atlasīti finansēšanai, 
lēmums par finansējumu attiecas uz visu projekta darbības jomu neatkarīgi no 
īstenošanas ilguma. 

                                                       
30 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 45. punkts. 

31 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 85. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Projektu īstenošanas uzraudzība 

55 Lielu transporta projektu plānošana un būvniecība ir saistīta ar ievērojamu 
finanšu, tehnisko un cilvēkresursu pārvaldību ilgā laikposmā, ņemot vērā daudzas 
neskaidrības un daudzkārtīgus riskus. Šādu projektu īstenošanai ir svarīga visaptveroša 
uzraudzība, lai apzinātu, kad un kādi koriģējoši pasākumi būs vajadzīgi. 

56 6. tabulā ir sniegts apkopojums par aplūkotajām galvenajām uzraudzības procesa 
iezīmēm, par ES kontekstā novērotajām konkrētajām nepilnībām un par apskatītajās 
valstīs identificētajiem citas prakses piemēriem. 

6. tabula. Projektu uzraudzība: galvenās iezīmes, nepilnības ES kontekstā 
un cita trešo valstu prakse 

Galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Atbildīgā 
struktūra 

Izpildaģentūra 
(CINEA) 

Ministrija 
(DITRDC) 

Transporta 
ministrija 
(Kanāda) 

Ministrija (FOT) Ministrija 
(DOT) 

Oficiālas 
ziņošanas 
biežums 

Reizi gadā Reizi mēnesī Atkarībā no 
projekta 

Ik pēc sešiem 
mēnešiem 

Reizi trijos 
mēnešos 

Trūkumi ES kontekstā 
Cita prakse, kas identificēta apskatītajās valstīs 

Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Nav uz risku balstītas 
uzraudzības metodes 

Projekta 
pieņemšana no 
ieinteresēto 
personu puses 
tiek pastāvīgi 
uzraudzīta 
(65. punkts). 

Nav konstatēts 

Lielos vai 
augsta riska 
projektos ir 
pastiprināti 
uzraudzības 
mehānismi 
(64. punkts). 

Augsta riska 
projektos ir 
pastiprināti 
uzraudzības 
mehānismi 
(64. punkts). 

Uzraudzība galvenokārt vērsta 
uz finanšu ieguldījumiem un 
tiešajiem rezultātiem, nevis uz 
iznākumu 

Nav konstatēts Nav konstatēts Nav konstatēts 

Iznākuma 
rādītāji tiek 
noteikti 
finansēšanas 
nolīgumu 
sagatavošanas 
laikā 
(67. punkts). 

Avots: ERP. 

57 Visās apskatītajās valstīs federālā līmeņa vadība uzrauga lielos transporta 
projektus, kuriem tā piešķir finansējumu ar Transporta ministrijas vai tās specializēto 
pārvaldes iestāžu starpniecību. 
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58 Tāpat notiek arī ES, kur CINEA uzrauga EISI līdzfinansēto projektu īstenošanu. Šīs 
uzraudzības pamatā cita starpā ir gada progresa ziņojumi, kurus sagatavo projektu 
atbalsta saņēmēji un apstiprina attiecīgās dalībvalstis. Ja nepieciešams, piemēram, 
neparedzētu notikumu gadījumā, kas var ietekmēt plānoto dotācijas izmaksu, CINEA 
veic arī papildu uzraudzības pasākumus (tostarp ad hoc apmeklējumus papildus 
standarta apmeklējumiem reizi divos gados). 

59 Uzraudzības biežums ir ļoti atšķirīgs atkarībā no sistēmas – no ikmēneša 
ziņojumiem (Austrālija) līdz gada ziņojumiem (ES). 

Nav uz risku balstītas uzraudzības metodes 

60 Iepriekšējos ziņojumos32 mēs konstatējām, ka daudzos ES līdzfinansētos projektos 
ir ievērojami pārsniegtas izmaksas un ir būtiski kavējumi salīdzinājumā ar projektu 
plānošanas posmā veiktajām sākotnējām aplēsēm. 

61 Lai to aplūkotu plašākā skatījumā, šajā apskatā mēs salīdzinājām jau 2020. gada 
revīzijā pārbaudītos sešus ES līdzfinansētos lielos transporta projektus, kuru īstenošanā 
tika pārsniegts budžets un grafiks33, ar vairākiem simtiem transporta projektu, kas 
īstenoti visā pasaulē. Apkopojums par izmantoto metodiku ir sniegts III pielikumā. 

62 2020. gada revīzijā34 mēs konstatējām, ka visu atlasīto lielo transporta projektu 
izmaksas ir palielinājušās salīdzinājumā ar sākotnējām aplēsēm un ka vidējais budžeta 
pārsniegums vienam projektam bija vairāk nekā 2 miljardi EUR jeb 47 % pieaugums 
salīdzinājumā ar sākotnējām aplēsēm. Tomēr, raugoties plašākā skatījumā, kā parādīts 
3. attēlā, apskata sagatavošanas laikā četriem no sešiem ES līdzfinansētajiem lielajiem 
transporta projektiem ir labāki budžeta plānošanas rezultāti nekā pasaules etalonam, 
ja to pašreizējās aplēstās izmaksas salīdzina ar sākotnēji aplēstajām (t. i., tās atrodas 
P50 atzīmes kreisajā pusē). Tomēr mēs norādām, ka – pretēji etalonā iekļautajiem – 

                                                       
32 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 50. un 53. punkts; ERP īpašais ziņojums 
Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļu tīkls nav izveidots, tā vietā – neefektīva 
sadrumstalotība”, 53.–57. punkts; ERP īpašais ziņojums Nr. 23/2016 “Jūras transporta 
problēmas Eiropas Savienībā – daudz neefektīvu un ilgtnespējīgu ieguldījumu”, 56.–
58. punkts un 61. punkts. 

33 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. 

34 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 50. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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seši ES projekti vēl nav pabeigti, un tāpēc pirms nodošanas ekspluatācijā to izmaksas 
vēl var pieaugt. 

3. attēls. Budžeta pārtēriņš salīdzinājumā ar starptautisko etalonu 
(n = 1463) 

 
* ERP uz risku balstīta aplēse, kas publicēta īpašajā ziņojumā “ES transporta infrastruktūras”. 

Piezīme. Zilā līnija atspoguļo projektu kopējo sniegumu pasaulē (piemēram, pirmajā diagrammā 
projektam uz P25 budžeta pārsniegums ir 0 %, un ir sagaidāms, ka budžeta plānošanas ziņā tā sniegums 
būs tikpat slikts vai sliktāks nekā 25 % vai labāks nekā 75 % salīdzināmo projektu). 

Avots: ERP. 

63 Toties kavējumu ziņā sešu ES līdzfinansēto projektu rezultāti ir sliktāki nekā 
starptautiskā etalona rezultāti (sk. 4. attēlu), un to kavēšanās ir vidēji ilgāka nekā 
salīdzināmiem transporta projektiem kopumā pasaulē. Šo ilgāko kavējumu iespējamie 
iemesli ir īpašās koordinācijas problēmas, ar kurām saskaras pārrobežu projekti, un tas, 
ka pēc tam, kad projekti bija atlasīti, tos joprojām ietekmēja neskaidrības, piemēram, 
ieinteresēto personu piekrišana vai vides atļauju trūkums. 2020. gada revīzijā35 mēs 
konstatējām, ka vidējais kavējumu ilgums, kas ietekmēja atlasītos lielos transporta 
projektus, bija 11 gadi un ka šādi kavējumi mazina ES līdzfinansējuma efektivitāti. 

                                                       
35 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 53. punkts. 
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https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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4. attēls. Kavējumi salīdzinājumā ar starptautisko etalonu (n = 529) 

 
* ERP uz risku balstīta aplēse, kas publicēta īpašajā ziņojumā “ES transporta infrastruktūras”. 

Avots: ERP. 

64 Lai Eiropas Savienībā labāk novērstu kavējumus un turpmāk labāk pārvaldītu 
izmaksu pārsniegšanu, varētu izmantot sistemātisku, uz risku balstītu lielu transporta 
projektu uzraudzību. Amerikas Savienotajās Valstīs un Šveicē šāds mehānisms ir 
ieviests attiecībā uz projektiem, kuriem ir augsts īstenošanas risks vai kuru izmaksas 
ievērojami palielinās, vai īstenošana kavējas. 

o Amerikas Savienotajās Valstīs Federālā automaģistrāļu pārvalde (FHWA) veic 
ikgadēju riska novērtējumu, pamatojoties uz informāciju, ko Amerikas Savienotās 
Valstis sniegušas par aktīvajiem un plānotajiem lielajiem transporta projektiem, 
kas saistīti ar augstu risku. Riska profila pamatā ir vairāki apsvērumi, piemēram, 
projekta izmaksas un grafiks, sarežģītība un ieinteresēto personu iesaistīšana. 
Projekti ar visaugstāko riska profilu tiek automātiski piešķirti īpaši izraudzītiem 
projektu uzraudzības vadītājiem, kuri sniedz neatkarīgus tehniskā progresa 
ziņojumus un federālā līmeņa uzdevumā iesaistās projektu pārvaldībā un 
uzraudzībā uz vietas. Turklāt attiecībā uz gadījumiem, kad rodas novirzes no 
sākotnējās plānošanas, ir ieviesti pastiprināti automātiskās uzraudzības 
mehānismi. Piemēram, ja gadā izmaksas palielinās par vairāk nekā 2 % 
salīdzinājumā ar aplēsto budžetu, projekta virzītājam ir biežāk jāziņo federālajai 
valdībai un tāpēc projektam var norīkot pārraudzības vadītājus. 
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o Līdzīgi rīkojas Šveicē, kur pastiprinātas uzraudzības mehānismu piemēro lieliem 
dzelzceļa projektiem, kuru kopējās paredzamās izmaksas pārsniedz 500 miljonus 
Šveices franku (t. i., 452 miljonus EUR), kā arī visiem tuneļiem un citiem 
projektiem ar augstu finanšu risku. Federālā valdība un projekta virzītājs ex ante 
identificē un kvantitatīvi nosaka konkrētus riskus, kā arī to rašanās iespējamību, 
apstiprināto novirzi no izvirzītajiem mērķiem un visus riska mazināšanas 
pasākumus. Pēc tam projekta virzītājam reizi sešos mēnešos jāziņo par riska 
attīstību un jānovērtē jebkura notikušā riska iespējamā ietekme uz projektu, 
tostarp ietekme uz laika un izmaksu aplēsēm. 

65 Visbeidzot, Austrālijā nepārtraukti tiek uzraudzīts ieinteresēto personu atbalsts, 
kas ir viens no galvenajiem noteicošajiem faktoriem, lai atbilstīgi grafikam īstenotu 
lielus transporta projektus, un projektu virzītāji tiek aicināti regulāri ziņot federālajām 
iestādēm par šo aspektu ikreiz, kad pieprasa maksājumu. Tādējādi ir iespējams 
savlaicīgi identificēt problēmas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, un izstrādāt riska 
mazināšanas pasākumus to risināšanai. 

Uzraudzība galvenokārt bija vērsta uz finanšu ieguldījumiem un tiešajiem 
rezultātiem, nevis iznākumu 

66 Eiropas Savienībā projekta uzraudzība, ko veic CINEA, galvenokārt ir vērsta uz 
finanšu aspektiem un tiešajiem rezultātiem (piemēram, uzbūvēto automaģistrāļu vai 
tuneļu km), un tā nav vērsta uz plašākiem projekta rezultātiem (piemēram, pasažieru 
skaitu, kas izmanto infrastruktūru) un ietekmi (piemēram, satiksmes plūsmas 
uzlabojumiem, brauciena laika samazināšanu), pat ja šāds iznākums jau ir sasniegts 
būvniecības laikā. Tāpēc šo projektu turpmākai novērtēšanai var izmantot tikai 
nepilnīgus uzraudzības datus. Arī lielākajā daļā apskatīto valstu uzraudzība ir vērsta uz 
finanšu ieguldījumiem un tiešajiem rezultātiem, nevis iznākumu. 

67 Amerikas Savienotajās Valstīs attiecībā uz dažām programmām situācija ir 
atšķirīga; tur projektu virzītājiem ir jāziņo par iznākumu, pamatojoties uz 
standartizētiem rādītājiem un sākot no projekta īstenošanas sākuma (sk. 3. izcēlumu). 
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3. izcēlums 

Federālā līmenī finansētu projektu iznākuma rādītāju uzraudzība 
Amerikas Savienotajās Valstīs 

Finansēšanas nolīguma procesa kontekstā labuma guvēji no “Transportation 
Investment Generating Economic Recovery” (TIGER), “Better Utilizing Investment 
to Leverage Development” (BUILD)36, kā arī INFRA programmām vienojas ar 
federālo administrāciju par izsekojamajiem rādītājiem no 40 potenciālo rādītāju 
saraksta, kas noteikts federālā līmenī (piemēram, pasažieru plūsmas vai kravu 
pārvadājumi). 

Pirms projekta pabeigšanas atbalsta saņēmēji iesniedz pirmsprojekta ziņojumu, ko 
vēlāk izmantos par atsauci salīdzināšanai. Pēc projekta pabeigšanas viņiem 
federālajai valdībai ir jāsniedz faktiskie dati par laikposmu līdz pieciem gadiem un 
pēc pabeigšanas jāsagatavo ziņojums. Īpašs darbuzņēmējs novērtē šo ziņojumu 
kvalitāti un gūst pieredzi, ko varēs izmantot nākamajos projektos. ASV Transporta 
departaments plāno šos snieguma mērījumu datus publiskot tiešsaistē. 

Sekas nepietiekamam sniegumam attiecībā uz iznākuma rādītājiem var būt 
dotācijas samazinājums, tomēr līdz šim tas ir noticis tikai vienu reizi. 

Projektu ex post novērtējums 

68 Projekta cikls nebeidzas pēc liela transporta projekta nodošanas ekspluatācijā. 
Projektu virzītājiem un pārvaldes iestādēm, kas atbild par finansēšanu, būtu jāsalīdzina 
faktiskais projekta iznākums ar plānoto, lai uzlabotu pārredzamību un gūto pieredzi 
izmantotu, nosakot turpmākos stratēģiskos mērķus un īstenojot plānotos projektus37. 

69 7. tabulā ir sniegts apkopojums par aplūkotajām galvenajām projektu ex post 
novērtēšanas iezīmēm, par ES kontekstā novērotajām konkrētajām nepilnībām un par 
apskatītajās valstīs identificētajiem citas prakses piemēriem. 

                                                       
36 2021. gadā BUILD programmu aizstāja ar Rebuilding American Infrastructure with 

Sustainability and Equity (REPELT) dotāciju programmu. 

37 Starptautiskais Transporta forums, Ex-post Assessment of Transport Investments and Policy 
Interventions, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en


 34 

 

7. tabula. Projektu ex post novērtējums: galvenās iezīmes, nepilnības 
ES kontekstā un cita apskatīto valstu prakse 

Ex post novērtēšanas procesa galvenās iezīmes 

 ES Austrālija Kanāda Šveice ASV Norvēģija Francija 

Programmu 
sistemātisks 
ex post 
novērtējums 

Jā Nē Nē Jā Nē Nē Nē 

Atbildīgā 
struktūra (par 
programmām) 

Komisija 
(MOVE ĢD) – – Ministrija 

(FOT) – – – 

Eiropas Savienībā konstatētie 
trūkumi 

Cita prakse, kas identificēta apskatītajās valstīs 

Austrālija Kanāda Šveice ASV Norvēģija Francija 

Lielajiem transporta 
projektiem trūkst sistemātiska 
novērtējuma 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts 

Projektu 
virzītāji veic 

projektu 
ex post 

novērtēšanu 
(72. punkts). 

Neatkarīgi 
pētnieki veic 

projektu ex post 
novērtēšanu 
(72. punkts). 

 
Metaanalīzes 

veic, 
pamatojoties uz 

atsevišķiem 
ex post 

novērtējumiem 
(72. punkts). 

Projektu 
virzītāji veic 

projektu 
ex post 

novērtēšanu 
(72. punkts). 

 
Metaanalīzes 

veic, 
pamatojoties 

uz atsevišķiem 
ex post 

novērtējumie
m (72. punkts). 

Avots: ERP. 

70 Tikai Šveice un ES regulāri veic programmu ex post novērtējumus. Eiropas 
Savienībā šādus novērtējumus, kurus vēlāk izmanto turpmākajiem tiesību aktu 
priekšlikumiem, politikas un stratēģiju noteikšanai, Komisija regulāri sagatavo 
finansēšanas programmu un politikas iniciatīvu līmenī, ievērojot savu standartizēto 
pieeju labāka regulējuma jomā38. Šajā procesā Komisijai ir jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām, jāveic ierosināto politikas izmaiņu ietekmes ex ante 
novērtējums, kā arī jāuzrauga un jāveic regulējuma ex post novērtējums, lai izvērtētu 
iepriekšējās politikas rezultātus un ietekmi un veidotu turpmākos politikas veidošanas 
ciklus. 

Lielus transporta projektus nenovērtē regulāri 

71 Tomēr līdz šim Komisija nav veikusi un nav prasījusi projektu virzītājiem veikt 
sistemātiskus atsevišķu ES līdzfinansēto lielo transporta projektu ex post 

                                                       
38 ERP apskats Nr. 02/2020 “Likumdošana Eiropas Savienībā pēc labāka regulējuma gandrīz 

20 gadu garumā”. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54353
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novērtējumus, jo šāda juridiska pienākuma nav39. Komisija 2007. gadā veica ex post 
novērtējumu atsevišķiem lieliem transporta projektiem, ko tieši finansē no TEN-T 
programmas40, lai novērtētu to vispārējo sniegumu. Tomēr tas notika tikai vienreiz, un 
galvenā uzmanība bija pievērsta finanšu rādītājiem, piemēram, pieejamā 
ES finansējuma apgūšanai. 

72 Trīs no pārbaudītajām valstīm ievēro atšķirīgu pieeju un sistemātiski veic 
projektu ex post novērtēšanu. 

o No 2005. gada Amerikas Savienotās Valstis attiecībā uz projektiem, ko finansē 
Federālā tranzīta pārvalde (FTA), pieprasa projektu virzītājiem veikt ex post 
novērtējumus 36 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas. 

o Francijā projektu virzītājiem atbilstoši valdības noteiktajai metodikai arī ir 
jāsagatavo pabeigto valsts finansēto transporta projektu (“Bilan Loti”41) ex post 
novērtējumi. Neatkarīga iestāde – Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) – publicē atzinumus par šādu analīžu kvalitāti. 
Lai apzinātu horizontālus jautājumus, tā publicē arī metaanalīzes, kuru pamatā ir 
atsevišķu projektu ex post novērtējumi. 

o Norvēģijā, cita starpā transporta jomā, regulāri veic infrastruktūras projektu 
ex post novērtējumus. Kopš 2012. gada šos novērtējumus veic Norvēģijas Zinātnes 
un tehnoloģijas universitātē (NTNU) Koncepcijas pētniecības programmā. 
Norvēģija nesen arī ir sākusi izstrādāt metaanalīzi. 

73 8. tabulā ir sīkāk aplūkots, kā tiek veikti šie projektu ex post novērtējumi. 

                                                       
39 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”, 66. un 78. punkts. 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmums Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 228, 9.9.1996., 1.–103. lpp.). 

41 Likums Nr.°82–1153, 30.12.1982. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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8. tabula. Īss kopsavilkums par projektu ex post novērtēšanu ASV, 
Norvēģijā un Francijā 

 ASV (FTA) Norvēģija (Concept) Francija (Loti) 

Vērtēšanas minimālā 
vērtība 

Visi projekti, kuru 
vērtība pārsniedz 
300 miljonus ASV 
dolāru, t. i., 
245 miljonus EUR, 
vai dotācijas, kuru 
vērtība pārsniedz 
100 miljonus ASV 
dolāru, t. i., 
82 miljonus EUR 

Atlasīti projekti, kuru 
vērtība ir virs 
1 miljarda NOK (t. i., 
aptuveni 
100 miljoni EUR) 

Visi projekti, kuru 
vērtība pārsniedz 
83 miljonus EUR, un 
īpašas autoceļu, 
lidostu, dzelzceļu un 
iekšējo ūdensceļu 
kategorijas 

Darbības joma 

Noteikta skaita 
iznākuma rādītāju 
(piemēram, izmaksu, 
izlietojuma) faktiskā 
un prognozētā 
iznākuma 
salīdzinājums 

Plašāks rādītāju 
kopums, tostarp 
projekta 
sociālekonomiskais 
iznākums, 
efektivitāte un 
lietderība, atbilstība 
valsts transporta 
politikai; 
neparedzētie 
projekta rezultāti un 
apsvērumi saistībā 
ar ilgtermiņa 
ilgtspēju 

Faktiskā un 
prognozētā 
iznākuma 
salīdzinājums un 
sociālekonomisko un 
vides projektu 
iznākuma analīze, kā 
arī efektivitātes un 
lietderības aspekti 

Atbildīgā struktūra, 
kas veic novērtēšanu Projekta virzītājs 

NTNU pētnieki, 
kurus atbalsta 
konsultanti 

Projekta virzītājs 

Metodika 
Izstrādājis projekta 
virzītājs, bet 
apstiprinājusi FTA 

Izstrādāta 
pētniecības 
programmā 

Izstrādājusi valdība 

Finansējums 

Federālā līmenī 
finansējums atbalsta 
saņēmējiem kā 
attiecināmie 
izdevumi dotāciju 
saņemšanai 

Publiski finansēta 
pētniecības 
programma 

Finansē projekta 
virzītājs (bieži valsts 
iestāde) 

Transporta projektu 
ex post novērtējumu 
skaits 

26 (2007.–2020. g.) 15 (2002.–2020. g.) 51 (1999.–2016. g.)1 
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 ASV (FTA) Norvēģija (Concept) Francija (Loti) 

Novērtējumu 
publicēšana Jā Jā Jā 

Mehānismi gūtās 
pieredzes 
izmantošanai 

Ziņojuma pieejamība 
jaunu projektu 
virzītājiem, lai 
uzlabotu 
priekšlikumu 
kvalitāti 

Plānošanas aplēšu 
metaanalīze un 
pārbaudes saistībā 
ar nākamajiem 
projektiem, kuru 
sniegums ir līdzīgs 
iepriekšējiem 
projektiem 

Metaanalīze 

1 Pamatojoties uz CGEDD izdoto atzinumu skaitu. 

Avots: ERP. 
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Noslēguma piezīmes 
74 Mūsu iepriekšējos ziņojumos par ES līdzfinansētajiem transporta infrastruktūras 
projektiem dalībvalstīs bieži uzsvērām nepilnības, kas ietekmē lielu transporta projektu 
īstenošanu. 

75 Globālā skatījumā izvērtējot šīs nepilnības, nevienā no izvēlētajām valstīm mēs 
neidentificējām nevienu praksi, kas varētu novērst ar stratēģijas noteikšanas procesu 
saistītās nepilnības (sk. 30. punktu). Turklāt četriem no sešiem ES līdzfinansētajiem 
projektiem, kurus analizējām, ir mazāka faktisko izmaksu un aplēstā budžeta novirze 
no globālā etalona (sk. 62. punktu). 

76 Tomēr mēs uzskatām, ka attiecībā uz procesiem, kas saistīti ar koordināciju, atlasi, 
uzraudzību un ex post novērtējumu, Komisija un politikas veidotāji, turpmāk piešķirot 
ES atbalstu, varētu izmantot šajā apskatā izklāstīto ārvalstīs novēroto praksi. Tas 
attiecas arī uz kavējumiem, jo, kā mēs atzīmējām, lielākajai daļai no sešiem 
ES līdzfinansētajiem projektiem vidēji bija ilgāki termiņu kavējumi nekā līdzīgiem 
projektiem citās valstīs (sk. 63. punktu). Aplūkotos prakses piemērus varētu izmantot 
par pamatu pārdomām un vajadzības gadījumā pielāgot ES kontekstam. Šajā kontekstā 
mūsu apskatā ir norādīti četri uzdevumi, kas Komisijai jārisina saistībā ar turpmāko 
atbalstu lielu transporta infrastruktūras projektu īstenošanai – pa vienam uzdevumam 
katram attiecīgajam procesam. 

1. uzdevums. Kā panākt lielāku saskaņotību starp ES un valstu transporta stratēģijām 
un labāku projektu plānošanas un īstenošanas pārraudzību galvenajos transporta 
koridoros? 

77 Mēs konstatējām neatbilstības risku starp ES un dalībvalstu stratēģiskajām 
prioritātēm (sk. 35. punktu). Šāda saskaņotība ir panākta Šveicē un Amerikas 
Savienotajās Valstīs, kur izmanto īpašas pamatnostādnes kantoniem un štatiem, lai 
izstrādātu savus valsts plānus (sk. 36. punktu). Turklāt mēs uzsvērām Komisijas 
ierobežoto uzraudzību pār to, kā notiek projektu plānošana un īstenošana koridoros 
(sk. 37. punktu). Šajā sakarā mēs atzīmējām Austrālijas praksi, kas ļauj koordinēti 
noteikt prioritāros projektus, kā rezultātā tiek izveidots oficiāls prioritāro projektu 
saraksts (sk. 1. izcēlumu). Mēs arī pieminējām praksi Austrālijā un Šveicē 
(sk. 42. punktu), kas ļauj stiprināt federālā līmeņa sadarbību ar ekonomikas 
dalībniekiem un vietējām ieinteresētajām personām, piemēram, tās kā pilntiesīga 
locekļa dalība uzraudzības padomē vai uzraudzības koordinācijas komiteju 
izmantošana, kā tā, kas izveidota Šveicē (sk. 43. punktu). 



 39 

 

2. uzdevums. Kā projektu atlases posmā nodrošināt, ka izmaksu un ieguvumu analīze 
tiek pietiekami rūpīgi pārbaudīta? Kā pārskatīt pieeju projektu atlasei un 
ES finansējuma piešķiršanai, lai turpinātu samazināt projektu virzītāju administratīvo 
slogu? 

78 Mēs uzsvērām, ka Eiropas Savienībā projektu atlases posmā netiek pietiekami 
rūpīgi pārbaudīta izmaksu un ieguvumu analīze (sk. 49. punktu) un ka ES finansēšanas 
pieeja var radīt administratīvo slogu (sk. 51. punktu). Visās pārējās analīzei atlasītajās 
valstīs (sk. 50. punktu) mēs konstatējām lielu transporta projektu atlases mehānismus, 
kuri ietver prasību, lai projektu virzītāji analīzei sniegtu galvenos pamatdatus, kas 
iekļauti projekta priekšlikumā. Tāpēc vērtētāji var atkārtoti analizēt pieteikuma 
pamatelementus un novērtēt izmantoto pieņēmumu pamatotību, tādējādi uzlabojot 
lēmumu pieņemšanu. Turklāt, lai ierobežotu administratīvo slogu projektu virzītājiem, 
mēs uzsvērām praksi, kurā atlases procesā tiek ievērota divpakāpju pieteikšanās pieeja 
kā, piemēram, Kanādā (sk. 2. izcēlumu), vai ilgtermiņa finansiālais atbalsts tiek sniegts 
lieliem transporta projektiem, kā tas ir Austrālijā un Šveicē (sk. 54. punktu). 

3. uzdevums. Kā ES līdzfinansēto projektu uzraudzībā pastiprināt uz risku balstītas 
pieejas izmantošanu un vienlaikus paplašināt uzraudzības piemērošanas jomu, 
pieprasot projektu virzītājiem ziņot arī par iznākuma rādītājiem un ieinteresēto 
personu piekrišanu? 

79 Mēs uzsvērām, ka Eiropas Savienībā nav uz risku balstītas pieejas lielu transporta 
projektu uzraudzībai (sk. 64. punktu) un ka pašreizējā uzraudzība galvenokārt ir vērsta 
uz finanšu ieguldījumiem un tiešajiem rezultātiem, nevis uz iznākumu (sk. 66. punktu). 
Mēs konstatējām uz risku balstītu praksi, kas ļauj novērst kavējumus un pārvaldīt 
izmaksu pārsniegumus ASV un Šveicē, kur sistemātiski tiek pielāgota uzraudzības pieeja 
projektiem, kas pakļauti augstam īstenošanas riskam, vai tad, ja rodas būtisks izmaksu 
pieaugums vai kavējumi (sk. 64. punktu). Papildu prakse pastāv Austrālijā, kur projekta 
virzītājiem ir jāziņo par ieinteresēto personu piekrišanu, lai laikus apzinātu un risinātu 
jautājumus saistībā ar projekta īstenošanu (sk. 65. punktu). Attiecībā uz iznākumu mēs 
uzsvērām Amerikas Savienoto Valstu praksi, kad atbalsta saņēmēji ziņo par saskaņotu 
iznākuma rādītāju kopumu (sk. 3. izcēlumu). 

4. uzdevums. Kā nodrošināt ES līdzfinansēto lielo transporta infrastruktūras projektu 
regulāru ex post novērtēšanu, galveno uzmanību pievēršot sasniegtajam iznākumam, 
nevis finanšu rādītājiem vai tiešajiem rezultātiem? 
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80 Visbeidzot, mēs konstatējām, ka Eiropas Savienībā trūkst sistemātiskas lielu 
transporta projektu novērtēšanas (sk. 71. punktu). Mēs uzsvērām prakses, kurās 
snieguma datus, kas iegūti par projektu tiešajiem rezultātiem, projektu virzītāji vai 
neatkarīgie eksperti izmanto, lai sagatavotu regulāros ex post novērtējumus (kā tas 
notiek attiecīgi Amerikas Savienotajās Valstīs, Norvēģijā un Francijā, sk. 72. un 
73. punktu). Šie novērtējumi, kurus Amerikas Savienotajās Valstīs var līdzfinansēt kā 
attiecināmos izdevumus dotāciju saņemšanai, uzlabo projektu efektivitātes 
pārredzamību sabiedrībai un sniedz iespēju izmantot gūto pieredzi nākamajos lielajos 
infrastruktūras projektos. 

Šo apskatu 2021. gada 12. novembrī Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. Nesenās ERP publikācijas par ES transporta politiku 

Izmantotais 
saīsinājums un 

nosaukums 
Apraksts/secinājumi Galvenie ieteikumi 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 10/2020 
“ES transporta 
infrastruktūra: lai 
savlaicīgi 
nodrošinātu tīkla 
ietekmi, 
megaprojekti 
jāīsteno ātrāk”. 

Mēs revidējām, kā Komisija īsteno 
astoņu pārrobežu transporta 
megaprojektu pārvaldību trīspadsmit 
dalībvalstīs. Mēs konstatējām, ka 
pamattīkls līdz 2030. gadam, 
visticamāk, nedarbosies pilnībā, kā tika 
plānots 2013. gadā. Kavēšanās ar 
megaprojektu būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā apdraud piecu 
TEN-T koridoru (no deviņiem) efektīvu 
darbību. Mēs konstatējām gadījumus, 
kad plānošana bija vāja un 
īstenošana – neefektīva. Lai gan 
Komisijas īstenotajā uzraudzībā pār 
tīkla izveides savlaicīgu pabeigšanu ir 
nepilnības un tā ir attālināta, tās rīcībā 
ir instruments, ko var izmantot, lai 
uzlabotu sniegumu. 

Komisijai jāpārskata un jāpiemēro 
pašreizējie instrumenti, lai panāktu 
ilgtermiņa plānošanu, un pirms lēmuma 
pieņemšanas par ES līdzfinansējuma 
piešķiršanu megaprojektiem (līdzīgi TFI) 
jāpieprasa labāka analīze. Tāpat 
Komisijai būtu jāstiprina 
ES līdzfinansējuma pārvaldības prakse 
saistībā ar darbībām megaprojektos 
(līdzīgi TFI) un jāturpina pilnveidot 
īstenošanas lēmumus, kā arī jāstiprina 
Eiropas koordinatoru loma. 

ĪZ INEA 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 19/2019 “INEA: 
ieguvumi ir sniegti, 
bet jānovērš EISI 
trūkumi” 

INEA ir izpildījusi deleģētos 
uzdevumus, kas noteikti tās pilnvarās, 
un nodrošinājusi gaidītos ieguvumus, 
tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas 
saistīti ar struktūru. Mēs konstatējām 
trūkumus citādi labi organizētajās EISI 
atlases procedūrās, riskus 
programmas īstenošanā un nepilnības 
ziņošanā par sniegumu. 

Komisijai un INEA jāuzlabo sinerģijas 
potenciāls starp dažādām finansēšanas 
programmām un jāstiprina INEA 
īstenotās deleģēto programmu 
pārvaldības sistēma, vairāk izmantojot 
uz rezultātiem orientētus mērķus un 
rādītājus. Tām arī jānodrošina projektu 
atlases procedūru lielāka saskaņotība un 
pārredzamība un jāparedz labāki 
nosacījumi EISI programmas savlaicīgai 
īstenošanai. Visbeidzot, tām jāpārstrādā 
snieguma satvars, lai labāk uzraudzītu 
projektu rezultātus, sadalot EISI 
programmas mērķus skaidros un 
izmērāmos rādītājos, kas aptver visas 
EISI nozares, un paredzamos projektu 
rezultātos, un izmantojot šos mērķus 
visos atlases un uzraudzības procesos. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
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Izmantotais 
saīsinājums un 

nosaukums 
Apraksts/secinājumi Galvenie ieteikumi 

Vispārējā stāvokļa 
apskats transporta 
jomā 
 
Apskats 
Nr. 09/2018 “Ceļā 
uz veiksmīgu 
transporta nozari 
Eiropas Savienībā: 
risināmās 
problēmas” 
(Vispārējā stāvokļa 
apskats) 

Pārskatā aprakstīta un analizēta ES loma transporta jomā. Galvenā uzmanība 
pievērsta investīcijām infrastruktūrā, kas finansētas no ES budžeta, un ir aplūkoti 
transversāli jautājumi, kurus apzinājām nesen, veicot revīzijas par visiem pieciem 
galvenajiem transporta veidiem: autotransportu, dzelzceļa, gaisa, iekšzemes 
ūdensceļu un jūras transportu. Apskatā uzsvērtas šādas problēmas: a) būtisku un 
sasniedzamu transporta mērķu un prioritāšu saskaņošana ar pieejamajiem 
resursiem; b) efektīvu izpildes instrumentu izveide ES līmenī, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstu lēmumi par infrastruktūru ir ciešāk saskaņoti ar ES prioritātēm, īpašu 
uzmanību pievēršot pārrobežu posmiem; c) ES finansējuma novirzīšana 
prioritātēm ar lielāko ES pievienoto vērtību; d) ES finansēto projektu plānošanas, 
īstenošanas un uzraudzības uzlabošana; e) infrastruktūras pienācīgas uzturēšanas 
un ilgtspējas nodrošināšana; f) pastiprināti centieni, lai preču pārvadāšanai mazāk 
izmantotu autotransportu. ERP apskatos nav ieteikumu. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 19/2018 
“Eiropas ātrgaitas 
dzelzceļa tīkls nav 
izveidots, tā vietā – 
neefektīva 
sadrumstalotība”. 

Pašreizējais ES ilgtermiņa plāns 
ātrgaitas dzelzceļam, visticamāk, 
netiks izpildīts, un nav stabilas 
ES mēroga stratēģiskās pieejas. 
Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls ir tikai 
sadrumstalotas valsts mēroga līnijas, 
ko dalībvalstis atsevišķi ir izplānojušas 
un izbūvējušas bez pienācīgas 
pārrobežu koordinācijas, tāpēc 
savienojumi ir vāji. Eiropas Komisijai 
nav juridisku instrumentu un lēmumu 
pieņemšanas pilnvaru, lai nodrošinātu, 
ka dalībvalstis strauji virzās uz 
pamattīkla izveides pabeigšanu. 

Eiropas Komisijai: jāveic reālistiska 
ilgtermiņa plānošana; jāvienojas ar 
dalībvalstīm, kuri svarīgākie stratēģiskie 
posmi ir jāīsteno pirmie, novērtējot, kur 
ir vajadzīgas ļoti ātras ātrgaitas līnijas, 
nodrošinot ciešu uzraudzību un 
īstenojamas pilnvaras, lai panāktu, ka 
tiek ievērotas apņemšanās pabeigt 
ES ātrgaitas dzelzceļa pamattīkla izbūvi; 
ES līdzfinansējuma atbalsts jāsaista ar 
īpaši iezīmētiem stratēģiski prioritāriem 
projektiem, efektīvu sliežu ceļu 
konkurenci un rezultātu sasniegšanu; 
jāvienkāršo pārrobežu konkursa 
procedūras, formalitāšu kārtošanai 
jāizmanto “vienas pieturas aģentūra” un 
jāatceļ visi atlikušie savstarpējas 
izmantojamības šķēršļi; jāuzlabo 
ātrgaitas dzelzceļa netraucēta darbība 
pasažieriem, piemēram, ieviešot e-
biļetes un vienkāršojot maksas par 
piekļuvi sliežu ceļiem. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Izmantotais 
saīsinājums un 

nosaukums 
Apraksts/secinājumi Galvenie ieteikumi 

ĪZ Jūras 
pārvadājumi 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 23/2016 “Jūras 
transporta 
problēmas Eiropas 
Savienībā – daudz 
neefektīvu un 
ilgtnespējīgu 
ieguldījumu” 

Trešā daļa ES izdevumu par tādām 
iekārtām kā piestātnes, doki un 
viļņlauži ES jūras ostās no 2000. līdz 
2013. gadam bija neefektīvi un 
ilgtnespējīgi. Viens no trim eiro, kas 
iztērēts pārbaudītajiem projektiem 
(194 miljoni EUR), bija novirzīts 
projektiem, kas dublēja tuvumā esošās 
iekārtas. 97 miljoni EUR bija ieguldīti 
infrastruktūrā, kas vairāk nekā trīs 
gadus pēc pabeigšanas vai nu netika 
izmantota, vai arī tika izmantota pārāk 
maz. 

Komisijai jāpārskata pašreizējais 
104 pamatostu skaits un jāizstrādā 
ES mēroga ostu attīstības plāns; 
jāapsver iespēja nepiešķirt 
ES finansējumu ostu infrastruktūrai, kas 
paredzēta konteineru pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī virsbūvēm, kas 
neatrodas valsts pārziņā; jānodrošina, 
ka EIB un Komisija apmainās ar visu 
svarīgo informāciju par ierosinātajiem 
EIB aizdevumiem; pamatostām un 
galvenajiem ūdensceļiem jāpiešķir 
prioritāte ES ieguldījumu atbalsta 
saņemšanā tikai tad, ja ir skaidra 
ES pievienotā vērtība un ir pietiekami 
privāti ieguldījumi; jāizdod ostām 
paredzētas valsts atbalsta 
pamatnostādnes un jāuzrauga un jāveic 
turpmāki pasākumi saistībā ar 
iepriekšējiem valsts atbalsta lēmumiem; 
jāsamazina administratīvais slogs un 
kavēšanās, atbalstot valstu “vienas 
pieturas aģentūras”, kuras izdod atļaujas 
un licences; jāuzlabo jūras transporta 
konkurētspēja salīdzinājumā ar citiem 
transporta veidiem, vēl vairāk 
vienkāršojot jūras transporta un muitas 
formalitātes. 

ĪZ Dzelzceļa kravu 
pārvadājumi 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 08/2016 
“Dzelzceļa kravu 
pārvadājumi ES: 
pareizais ceļš vēl 
nav atrasts” 

Lai gan Eiropas Komisija ir noteikusi 
mērķi kravu pārvadājumus no 
autoceļiem novirzīt uz dzelzceļu, 
faktiski ES dzelzceļa kravu 
pārvadājumu īpatsvars kopš 
2011. gada ir nedaudz samazinājies. 
Dzelzceļš ir videi nekaitīgāks un 
izmanto mazāk importētas degvielas, 
tomēr ar autoceļiem tas nespēj 
konkurēt. 

Komisijai un dalībvalstīm ir jānovērš 
nepilnības, kas saistītas ar dzelzceļa 
kravu pārvadājumu tirgus liberalizāciju, 
satiksmes pārvaldības procedūrām, 
administratīviem un tehniskiem 
ierobežojumiem, dzelzceļa kravu 
pārvadājumu nozares darbības rezultātu 
uzraudzību un pārredzamību, kā arī 
godīgu konkurenci starp dažādiem 
transporta veidiem. Lai efektīvāk 
izmantotu ES finansējumu, Komisijai un 
dalībvalstīm ir konsekventāk 
jānodrošina politikas mērķu atbilstība 
finansējuma piešķiršanai, projektu 
atlasei, plānošanai un pārvaldībai, kā arī 
dzelzceļa tīkla uzturēšanai. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Izmantotais 
saīsinājums un 

nosaukums 
Apraksts/secinājumi Galvenie ieteikumi 

ĪZ Eiropas 
dzelzceļa 
pārvadājumu asis 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 08/2010 
“Transporta 
darbības rezultātu 
uzlabošana Eiropas 
dzelzceļa 
pārvadājumu asīs. 
Vai ES ieguldījumi 
dzelzceļa 
infrastruktūrā ir 
bijuši efektīvi?” 

Mēs secinājām, ka, līdzfinansējot 
dzelzceļa infrastruktūras attīstību, 
ES sekmēja jaunu iespēju rašanos 
Eiropas dzelzceļa pārvadājumos. 
Tomēr varētu veikt vēl dažus 
pasākumus, lai nodrošinātu lielāku 
ES ieguldīto līdzekļu atdevi. 

Komisijai, apsverot prioritāro projektu 
noteikšanu, ir jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm un dzelzceļa iestādēm, lai 
apzinātu tos Eiropas transporta 
koridorus, pēc kuriem jau ir vai būs 
ievērojams pieprasījums, vajadzības 
gadījumā nostiprinot Eiropas līmenī 
esošās zināšanu un analītiskās bāzes. 
Komisijai ir jāapsver iespēja pastiprinātu 
uzmanību pievērst to praktisko 
ierobežojumu samazināšanai pārrobežu 
dzelzceļa transportam, kuri ne vienmēr 
ir saistīti ar infrastruktūru, un šādā 
nolūkā jāatbalsta un jāveicina sadarbība 
starp dalībvalstu dzelzceļa iestādēm. 

ĪZ TEN-T, 
2005. gads 
 
Īpašais ziņojums 
Nr. 06/2005 
“Eiropas transporta 
tīkls (TEN-T)” 

Mēs konstatējām, ka 14 TEN-T 
prioritāro projektu īstenošana kavējas 
un ka pārrobežu posmiem ir vislielākās 
grūtības, jo tiem ir piešķirta mazāka 
prioritāte valsts līmenī un jāiegulda 
lielākas pūles saskaņošanā. TEN-T 
finansiālais atbalsts tika piešķirts pārāk 
sadrumstaloti. Komisija projektu 
novērtēšanai un atlasei bija izveidojusi 
sarežģītas ikgadējas procedūras, un 
informācija, ko atbalsta saņēmēji 
sniedza Komisijai, bieži vien bija pārāk 
nepietiekama, lai par projektiem 
atbildīgās amatpersonas varētu 
novērtēt un uzraudzīt projektus. 

Komisijai: a) kopā ar dalībvalstīm 
jāpiešķir prioritāte to TEN-T projektu 
posmu finansējumam, jo īpaši pārrobežu 
projektu posmiem, kuru izpilde ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu, ka TEN-T 
sasniedz pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī; b) jāgroza un jāpabeidz tās 
modeļa finansēšanas lēmuma galvenie 
aspekti; c) jāizstrādā konsekventa un 
saskanīga TEN-T vērtēšanas metodika un 
jāsamazina dažādu pieteikumu un 
vērtēšanas veidlapu skaits; 
d) jāpilnveido projektu uzraudzība, 
definējot obligātos standartus projekta 
statusa ziņošanai, biežāk veicot 
pārbaudes uz vietas un ex post ietekmes 
novērtējumus; e) jāapsver iespēja 
atgriezties pie centralizētas TEN-T 
projektu pārvaldības un f) jāizveido, 
vajadzības gadījumā sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, pienācīga tiesiskā bāze, 
procedūras un rīki, lai uzlabotu 
transporta infrastruktūras finansējuma 
koordinēšanu un konstatētu gadījumus, 
kad iespējama finansējuma pārklāšanās 
vai dublēšanās. 

Piezīme. Mūsu ziņojumi un Komisijas atbildes uz mūsu konstatējumiem un ieteikumiem ir publicētas 
mūsu tīmekļa vietnē (http://eca.europa.eu). 

Avots: ERP. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
http://eca.europa.eu/
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II pielikums. Caurskatītie starptautiskie norādījumu dokumenti 
ESAO, “Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport”, ITF Roundtable Reports, 
Nr. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/978 928 210 8093-en 

ESAO, “Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice”, International 
Transport Forum Policy Papers, Nr. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4 142 787d-en 

ESAO, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2 755 284.pdf 

ESAO, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-
and-policy-interventions-978 928 210 8154-en.htm 

ESAO, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-978 926 427 2453-
en.htm 

ESAO, Good Practices for Performance Budgeting, 2019, 
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-
en.htm 

ESAO, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of 
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-
Investment.pdf 

ESAO, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategic-
investment-packages 

SVF, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/05/10/pp042 518public-investment-management-assessment-
review-and-update 

  

https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/%2010.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
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III pielikums. Budžeta un grafika pārsniegšanas analīzes 
metodika un galvenie rādītāji 

01 Sešus ES līdzfinansētos projektus analizēja gan attiecībā uz budžeta, gan laika 
grafika pārsniegšanu. Budžeta pārtēriņu definē kā projekta faktisko izmaksu 
procentuālu palielinājumu salīdzinājumā ar aplēstajām izmaksām, kas noteiktas 
lēmuma pieņemšanas datumā. Tāpat grafika pārsniegšanu definē kā procentuālu 
faktiskā laikposma palielinājumu, kas novērots no lēmuma pieņemšanas datuma līdz 
projekta pabeigšanai salīdzinājumā ar lēmuma pieņemšanas datumā aplēsto 
laikposmu. Gan budžeta, gan grafika pārsniegšanas gadījumā zemākas vērtības nozīmē 
labāku sniegumu projekta īstenošanas procesā. 

02 Datums, kad pieņem lēmumu par būvniecību, parasti attiecas uz laikposmu no 
pirmsbūves pētījumu pabeigšanas līdz iepirkuma sākumam. Tā kā šiem projektiem bija 
vairāki plānošanas un īstenošanas starpposmi, mēs konkrētu projekta īstenošanas 
lēmuma pieņemšanas datumu noteicām, pamatojoties uz iepriekšējo revīziju 
dokumentāciju un zināšanām42. Cita lēmuma pieņemšanas datuma izvēle varētu 
ietekmēt analīzes rezultātu. Tā kā šie seši analizētie ES līdzfinansētie lielie transporta 
projekti vēl nav pabeigti, šīs analīzes vajadzībām mēs uzskatījām, ka līdz pabeigšanai un 
nodošanai ekspluatācijā tie neradīs nekādas papildu izmaksas vai grafika pārsniegšanu. 

03 Lai gan salīdzinājums mūsu analīzē ir pamatots ar lēmuma pieņemšanas datumu, 
īpašajā ziņojumā par ES transporta infrastruktūrām43 salīdzinājums tika veikts ar 
budžeta skaitļiem un grafiku, kas bija paredzēts pirmajos sākotnējos plānošanas 
dokumentos. Lielākajai daļai projektu šāda plānošana notika pirms lēmuma 
pieņemšanas datuma, ko šajā analīzē mēs uzskatījām par atskaites punktu. 

04 9. tabulā ir sniegts apkopojums par galvenajiem rādītājiem, kas izmantoti, lai 
analizētu sešus atlasītos ES līdzfinansētos lielos transporta projektus. 

                                                       
42 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 

tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. 

43 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu 
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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9. tabula. Sešu ES līdzfinansēto projektu analīzē izmantotie galvenie rādītāji 

Transporta 
projekts Transporta veids 

Līdzfinansējuma 
dalībvalsts 

(-is) 

Būvniecības 
lēmums (BL), 
starpposma 
mērķrādītājs 

Būvniecības 
lēmuma (BL) 

gads 
(A) 

BL aplēstās 
izmaksas 

(miljardi EUR) 
(B) 

BL aplēstās 
izmaksas 

2019. gada 
vērtībās 

(miljardi EUR)2 
(C) 

Jaunākā 
izmaksu tāme 

2019. gada 
vērtībās 

(miljardi EUR)2 
(D) 

BL 
plānotais 

atklāšanas 
gads 
(E) 

BL plānotais 
grafiks 

(E – A + 1) 

Jaunākais 
plānotais 

atklāšanas 
gads 
(F) 

Jaunākais 
plānotais 

grafiks 
(F – A + 1) 

Basque Y Dzelzceļš Spānija 

Pirmais 
finansējuma 
piešķīrums 
būvdarbiem 

2006. g. 4,2 4,6 6,5 2010. g. 5 2023. g. 18 

Brennera 
bāzes tunelis Dzelzceļa tunelis Austrija, Itālija 

Galīgā 
izmaksu tāme 
pirms atļaujas 
izsniegšanas 
būvdarbu 
sākšanai 
galvenajā 
tunelī 

2011. g. 7,51 8,5 8,5 2022. g. 12 2028. g. 
(2030. g.)4 

18 
(20) 

Fēmarnbelta 
tunelis 

Iegremdētais 
dzelzceļa/autoceļa 
tunelis 

Dānija 

Dānijas un 
Vācijas 
starpvalstu 
līguma 
parakstīšana 
par 
būvniecību 

2008. g. 4,4 5,0 7,6 2018. g. 11 2029. g. 22 

Liona–Turīna Dzelzceļa tunelis Francija, Itālija 

Finansēšanas 
līgums un 
jauna 
projekta 
virzītāja 
noteikšana 
būvniecībai 

2012. g. 8,6 9,2 9,6 2023. g 12 2030. g. 19 
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Transporta 
projekts Transporta veids 

Līdzfinansējuma 
dalībvalsts 

(-is) 

Būvniecības 
lēmums (BL), 
starpposma 
mērķrādītājs 

Būvniecības 
lēmuma (BL) 

gads 
(A) 

BL aplēstās 
izmaksas 

(miljardi EUR) 
(B) 

BL aplēstās 
izmaksas 

2019. gada 
vērtībās 

(miljardi EUR)2 
(C) 

Jaunākā 
izmaksu tāme 

2019. gada 
vērtībās 

(miljardi EUR)2 
(D) 

BL 
plānotais 

atklāšanas 
gads 
(E) 

BL plānotais 
grafiks 

(E – A + 1) 

Jaunākais 
plānotais 

atklāšanas 
gads 
(F) 

Jaunākais 
plānotais 

grafiks 
(F – A + 1) 

Rail Baltica Dzelzceļš Igaunija, Latvija, 
Lietuva 

Igaunijas, 
Latvijas un 
Lietuvas 
parakstītais 
starpvaldību 
nolīgums 

2017. g. 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026. g. 10 2029. g. 

(2026. g.)5 
13 

(10) 

Sēnas–
Ziemeļeiropas 
kanāls 

Iekšējais ūdensceļš Francija 

Projekta 
izmaksu 
aplēse pēc 
lēmuma par 
projekta 
īstenošanu 
tradicionālā 
iepirkuma 
procedūrā 

2014. g. 4,5 4,7 5,0 2024. g. 11 2028. g. 15 

1 Izmaksas tika aprēķinātas, par vērtības gadu izmantojot 2010. gadu. 
2 Izmaksas 2019. gada vērtībās vajadzības gadījumā aprēķina, izmantojot konkrētās valsts 2019. gada IKP netiešos deflatorus no Pasaules Bankas atvērtās datubāzes. 

Projektiem, kurus līdzfinansē vairākas dalībvalstis, inflācijas korekcijas tika veiktas atbilstīgi to līdzfinansējuma daļai. 
3 Izmaksu aplēses 7 miljardu EUR apmērā ietver uzkrājumus, kas saistīti ar izmaksu pieauguma risku nākotnē, kā revidenti konstatējuši ĪZ Nr. 10/2020 III pielikumā. 

Projekta virzītāja oficiālā aplēse pagaidām ir 5,8 miljardi EUR. 
4 Īpašajā ziņojumā Nr. 10/2020 mēs norādījām uz papildu kavēšanās risku līdz pat 2030. gadam. 
5 Atklāšanas datums 2029. gadā ietver riska rezervi, ko projekta virzītājs aprēķinājis attiecībā uz oficiālo atklāšanas datumu 2026. gadā. 

Avots: ERP. 
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IV pielikums. Kopējie rādītāji 
Rādītāji ES Austrālija Kanāda Šveice ASV 

Iedzīvotāju skaits (miljoni)1 448 25 38 9 328 

Platība (tūkstoši km2)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Iedzīvotāju blīvums (iedzīvotāju skaits uz km2)2 112 3 4 215 36 

IKP uz vienu iedzīvotāju (tūkstoši USD)1 35 55 46 82 65 

Ikgadējie ieguldījumi iekšzemes transporta infrastruktūrā (% no IKP)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Ikgadējie ieguldījumi autoceļu infrastruktūrā (miljardi EUR)4 50 14 8 4 81 

Ikgadējie ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā (miljardi EUR)5 29 4 1 3 12 

Autotransporta infrastruktūras tīkls (tūkstoši km) 4 9308 8789 56 511 8313 6 70 014 

Dzelzceļa transporta infrastruktūras tīkls (tūkstoši km) 2018 4110 4212 613 22 014 

Pasažieru autopārvadājumi km/gadā (miljardi)6 4 680 312 493 104 6 558 

Pasažieru dzelzceļa pārvadājumi km/gadā (miljardi)6 407 17 2 21 33 

Kravu autopārvadājumi, tonnas/km/gadā (miljardi)6 1 707 220 269 17 2 955 

Kravu dzelzceļa pārvadājumi, tonnas/km/gadā (miljardi)6 415 413 446 11 2 445 

Transporta radītais CO2, tonnas uz vienu iedzīvotāju7 2 4 5 2 5 

Avots: ERP, pamatojoties uz dažādiem avotiem. 1 Pasaules Bankas atvērtie dati, 2019. 2 Pasaules Bankas atvērtie dati, 2018. 3 ESAO, 2017; ES: IKP ir no Eurostat, 2017. g., un 
šis skaitlis neietver datus par Kipru, Maltu, Nīderlandi un Portugāli. 4 ESAO, 2017; ES: skaitlis neietver datus par Kipru, Maltu, Nīderlandi un Portugāli. 5 ESAO, 2017; ES: 
skaitlis neietver datus par Kipru, Maltu, Nīderlandi un Portugāli. 6 ESAO, 2017; ES: Eiropas Komisija, 2017. 7 ESAO, 2017; ES: Eiropas Vides aģentūra, 2017. 8 Eiropas Komisija, 
2018. 9 Valsts kravu un piegādes ķēdes stratēģija, 2019. 10 Nacionālā transporta komisija, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Šveices Federālais 
statistikas birojs, 2020. 14 ASV Transporta departaments, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
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5. attēls. ES un četru apskatīto valstu ģeogrāfiskie un ar transportu 
saistītie rādītāji 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz iepriekš minētajiem avotiem. 
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V pielikums. Attiecīgie ERP revīziju secinājumi un ieteikumi par 
analizētajiem procesiem 
Stratēģija 

Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums 

Mēs konstatējām, ka, ņemot vērā to, ka atsevišķu lielu 
transporta projektu un to piekļuves līniju īstenošana kavējas, ir 
maz ticams, ka ES transporta pamattīkls līdz 2030. gadam 
sasniegs pilnu jaudu. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads Mēs ieteicām Komisijai atkārtoti novērtēt pamattīkla un 

visaptverošā tīkla tehnisko prasību atbilstību, ņemot vērā 
atlikušo tīkla pabeigšanas grafiku. Komisija pieņēma ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka Komisijas plāns līdz 2030. gadam trīskāršot 
ātrgaitas dzelzceļu tīkla garumu, visticamāk, netiks īstenots. 

ĪZ Ātrgaitas dzelzceļš, 
2018. gads 

Mēs ieteicām Komisijai saistībā ar TEN-T regulas pārskatīšanu 
pieņemt reālu ilgtermiņa izvēršanas plānu atlikušās 
infrastruktūras izveidei, kas vajadzīga, lai pabeigtu ES ātrgaitas 
dzelzceļu pamattīkla izveidi. Komisija pieņēma ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka ES līmenī tika noteiktas pārāk daudzas 
“pamatostas”. 

ĪZ Jūras pārvadājumi, 
2016. gads Mēs ieteicām Komisijai pārskatīt šo skaitli, saglabājot pienācīgu 

pieejamības līmeni Eiropas Savienībā kopumā. Komisija 
pieņēma ieteikumu. 

Mēs konstatējām, ka, nosakot cenu, kas lietotājiem jāmaksā par 
piekļuvi infrastruktūrai, netiek ņemti vērā visi dzelzceļa un 
autotransporta radītie ārējie faktori. Tas negatīvi ietekmē 
ES modālās pārvirzes mērķus. ĪZ Dzelzceļa kravu 

pārvadājumi, 
2016. gads 

Mēs ieteicām, ka Komisijai būtu jāveicina vienlīdzīgi 
konkurences nosacījumi dažādiem pārvadājumu veidiem, 
ieviešot papildu regulatīvos un/vai citus pasākumus, lai 
nepieciešamības gadījumā atbalstītu dzelzceļa kravu 
pārvadājumus. Komisija pieņēma ieteikumu. 
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Koordinēšana 

Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums Identificētā prakse 

Mēs secinājām, ka dalībvalstis izlemj, vai un kad 
būvēt ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūru. 
Ātrgaitas dzelzceļa robežšķērsošanas darbi 
netika pabeigti saskaņotā veidā. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš, 
2018. gads Šveice un Amerikas 

Savienotās Valstis: 
reģionālie plāni tiek 
izstrādāti saskaņā ar 
federālā līmeņa 
pamatnostādnēm un 
nosūtīti attiecīgajām 
iestādēm. 

Mēs ieteicām Komisijai veikt korektīvus 
pasākumus, ja projekti prioritārajos posmos 
nesākas saskaņā ar noteikto grafiku, ja to 
īstenošana kavējas vai ja šķiet, ka koordinācijas 
problēmas pie dažādām robežām kavē līnijas 
nodošanu ekspluatācijā plānotajā termiņā. 
Komisija pieņēma ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka Eiropas Komisijas rīcībā nav 
pietiekamu juridisko instrumentu, lai 
nodrošinātu tīkla izveidi līdz 2030. gadam. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads 

Mēs ieteicām Komisijai ieviest noteikumus, 
kuru mērķis būtu veicināt valstu transporta 
plānu saskaņošanu ar TEN-T saistībām nolūkā 
nodrošināt TEN-T regulas pienācīgu izpildi un 
īstenošanu. Komisija pieņēma ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka, lai gan ir iespējami 
uzlabojumi, īstenošanas lēmumi ir piemērots 
līdzeklis, ko izmantot, lai efektīvāk uzraudzītu, 
kā dalībvalstis pabeidz pamattīkla koridoru 
izveidi. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads 

Austrālija: projekta 
plūsmu uztur 
neatkarīga aģentūra. 
 
Austrālijā un Šveicē 
federālā līmeņa 
pārstāvji kā pilntiesīgi 
locekļi piedalās to 
projektu uzraudzības 
padomēs vai 
koordinācijas 
komitejās, kuriem tie 
nodrošina 
finansējumu. 

Mēs ieteicām stiprināt Eiropas koordinatoru 
lomu, veicinot koridoru darba plānu, kuros 
uzsvērti prioritārie posmi, izpildi, ļaujot 
koordinatoriem piedalīties svarīgākajās valdes 
sanāksmēs un uzlabojot to lomu TEN-T politikas 
mērķu paziņošanā. Komisija pieņēma 
ieteikumu. 
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Atlase 

Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums Identificētā prakse 

Mēs secinājām, ka nevienā no mūsu izlasē 
iekļautajām transporta infrastruktūrām (TFI) 
izmaksu un ieguvumu analīze netika pienācīgi 
izmantota kā instruments lēmumu 
pieņemšanai kopējā TFI līmenī. ĪZ ES transporta 

infrastruktūras, 
2020. gads 

Visas apskatam 
izraudzītās valstis: 
projekta virzītāju 
izmantotie izejas dati 
un pievienotie 
analīzes dokumenti 
tiek iesniegti kopā ar 
pieteikumu, un 
federālās iestādes 
atkārtoti veic analīzi, 
pārbaudot datu 
pamatotību un 
izvēlētos 
pieņēmumus. 

Mēs ieteicām Komisijai papildus detalizētai 
konkrētu posmu analīzei veikt visaptverošu un 
pārredzamu vispārēju sociālekonomisko 
izmaksu un ieguvumu analīzi atsevišķiem 
megaprojektiem kopumā. Komisija nepieņēma 
ieteikumu. 

Mēs konstatējām, ka dalībvalstu vajadzība pēc 
ātrgaitas dzelzceļa ieguldījumiem tiek 
novērtēta slikti un valsts par būvniecību 
pieņem politiskus lēmumus, kas reti ir 
pamatoti ar pienācīgu izmaksu un ieguvumu 
analīzi. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš, 
2018. gads 

Mēs ieteicām Komisijai ES līdzfinansējumu 
saistīt ar novērtējumu par ļoti ātru ātrgaitas 
līniju nepieciešamību. Komisija daļēji pieņēma 
ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka attiecībā uz pusi no revidētā 
finansējuma ostu infrastruktūras netika 
izmantotas vai tika izmantotas ļoti nepilnīgi. 
Tas savukārt atklāja trūkumus ex ante 
vajadzību novērtējumā. ĪZ Jūras 

pārvadājumi, 
2016. gads Mēs ieteicām Komisijai ostu infrastruktūras, 

kas nav savienojumi ar iekšzemi, finansēt tikai 
ar īpašiem nosacījumiem, tostarp tad, ja ir 
noteikta vajadzība un pierādīta ES pievienotā 
vērtība. Komisija daļēji pieņēma ieteikumu. 
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Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums Identificētā prakse 

Mēs konstatējām, ka ES līdzfinansējums lieliem 
transporta projektiem tiek nodrošināts ar 
daudzām darbībām, un tas ir saistīts arī ar 
ES septiņu gadu plānošanas periodu. Šāds 
līdzfinansējuma veids rada dublēšanos. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads 

Kanāda: divpakāpju 
pieteikumu 
iesniegšanas process 
mazina administratīvā 
sloga risku. 
 
Austrālija un Šveice: 
ir izveidoti mehānismi, 
kas finansējuma 
attiecināmības 
periodu saista ar lielo 
transporta projektu 
ilgo īstenošanas laiku. 

Lai palielinātu pārvaldības efektivitāti, mēs 
ieteicām Komisijai vadīt to darbību atlasi, kuras 
ir daļa no megaprojektiem. Komisija 
nepieņēma ieteikumu. 

Uzraudzība 

Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums Identificētā prakse 

Mēs secinājām, ka lielu transporta projektu 
īstenošanas efektivitāte ir zema un ka Komisijā 
nav specializētu dienestu, kas koncentrētos uz 
lieliem transporta projektiem, lai sniegtu 
norādes un vadītu projektu virzītājus. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads 

Amerikas Savienotās 
Valstis: īpaši 
izraudzīti projektu 
pārraudzības vadītāji 
un automātisks 
uzraudzības 
pastiprināšanas 
mehānisms. 
 
Šveice: uzlaboti 
snieguma 
uzraudzības 
mehānismi. 

Mēs ieteicām Komisijai izveidot šādu centru. 
Komisija nepieņēma ieteikumu. 

Mēs secinājām, ka izmaksu pārsniegšana un 
revidēto ātrgaitas dzelzceļa līniju būvniecības 
kavēšanās bija ierasta prakse un ka bija 
vajadzīgs ilgs laiks, lai pēc ierīkošanas līnijas 
varētu sākt ekspluatēt. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš, 
2018. gads 

Mēs secinājām, ka Komisija darbībām piešķirto 
ES līdzfinansējumu joprojām sasaista tikai ar 
tiešajiem rezultātiem. 

ĪZ ES transporta 
infrastruktūras, 
2020. gads 

Amerikas Savienotās 
Valstis: iznākuma 
rādītājus nosaka 
projektu atlasē un 
sagatavojot dotāciju 
nolīgumus. 

Mēs ieteicām Komisijai turpmākajos 
īstenošanas lēmumos iekļaut paziņojumu par 
gaidāmajiem rezultātiem (piemēram, modālo 
pārvirzi, satiksmes prognožu mērķus). Komisija 
daļēji pieņēma ieteikumu. 

Mēs ieteicām Komisijai saistīt 
ES līdzfinansējumu atbalsta saņēmējiem ne tikai 
ar tiešo rezultātu sasniegšanu, bet arī ar 
paziņoto rezultātu sasniegšanu. Komisija 
nepieņēma ieteikumu. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš, 
2018. gads 
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Ex post novērtējums 

Iepriekšējie ERP secinājumi un ieteikumi ERP ziņojums Identificētā prakse 

Mēs secinājām, ka Komisija regulāri neveic 
atsevišķu lielu transporta projektu ex post 
novērtējumu. ĪZ ES transporta 

infrastruktūras, 
2020. gads 

Amerikas Savienotās 
Valstis: projekta 
virzītājiem jāveic 
ex post novērtējums, 
kura izmaksas 
dotāciju programmā 
ir paredzētas kā 
attiecināmi izdevumi. 
 
Norvēģija: neatkarīgi 
pētnieki veic ex post 
novērtējumus, 
izmantojot 
plānošanas posmā 
noteiktos bāzes 
datus. 
 
Francija: projektu 
virzītājiem jāveic 
ex post novērtējumi 
(Bilan LOTI) 

Mēs ieteicām Komisijai īstenošanas lēmumos 
iekļaut visu dalībvalstu apņemšanos informēt 
Komisiju par ex post novērtējuma rezultātiem. 
Komisija daļēji pieņēma ieteikumu. 

Mēs ieteicām Komisijai ieviest atbalsta 
saņēmējiem piemaksu par sniegumu, ja, 
pamatojoties uz ex post novērtējumu, var 
pierādīt, ka gaidāmie rezultāti ir pārsniegti. 
Komisija nepiekrita šim ieteikumam. 

ĪZ Ātrgaitas 
dzelzceļš, 
2018. gads 

Mēs ieteicām Komisijai biežāk veikt ex post 
ietekmes novērtējumus, lai gūtu pieredzi par to, 
kā efektīvāk īstenot TEN-T. Komisija pieņēma 
ieteikumu. 

ĪZ TEN-T, 
2005. gads 

Avots: ERP. 
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VI pielikums. Ekspertu grupas sastāvs 

Eksperti Organizācija/iestāde 

Austrālija 

Peter Abelson Applied Economics P/L, Austrālijas Ekonomikas biedrības 
rīkotājdirektors un loceklis 

Stephen Alchin SD Alchin Advisory Pty Ltd direktors 

Martin Locke Sidnejas Universitātes Uzņēmējdarbības augstskolas 
Transporta un loģistikas studiju institūta papildu profesors 

John Stanley Sidnejas Universitātes Uzņēmējdarbības augstskolas 
Transporta un loģistikas studiju institūta papildu profesors 

Peter Thornton Transportation Associates Pty Ltd direktors 

Marion Terrill Grattan institūta Transporta un pilsētu programmas 
direktore 

Kanāda 

Mary R. Brooks Dalhousie universitātes (Halifaksa) Rowe uzņēmējdarbības 
skolas emeritētā profesore 

G. Kent Fellows 
Kalgari Universitātes Sabiedriskās politikas skolas docents 
un asociētais programmas direktors (Kanādas ziemeļu 
koridors) 

Anthony Perl Vankūveras Saimona Freizera universitātes profesors 

Matti Siemiatycki Toronto Universitātes profesors 

Šveice 

Brian T. Adey Būvniecības un infrastruktūras pārvaldības institūta (IBI) 
profesors, ETH Cīrihe (ETHZ) 

Yves Crozet Lionas Universitātes (Francija) Politikas studiju institūta 
emeritētais profesors 

Heinz Ehrbar Būvniecības un infrastruktūras pārvaldības institūta (IBI) 
galvenais izpilddirektors, ETH Cīrihe (ETHZ) 

Yves Putallaz 
Konsultāciju uzņēmuma IMDM (Šveice) izpilddirektors un 
St. Pölten Lietišķo zinātņu universitātes (Austrija) asociētais 
lektors 
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Eksperti Organizācija/iestāde 

Amerikas Savienotās Valstis 

Daniel Behr Behr & Associates Inc. starptautisko pārvadājumu nozares 
konsultants, specializācija – dzelzceļa pakalpojumi 

Bruce Lambert Antverpenes Universitātes doktorants 

Paul Lewis Eno Transporta centra priekšsēdētāja vietnieks politikas un 
finanšu jautājumos 

Sešu ES līdzfinansētu lielu 
transporta projektu snieguma 

analīze izmaksu un laika grafika 
izteiksmē 

Oxford Global Projects Ltd.  

Avots: ERP.  
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Akronīmi un saīsinājumi 
BTN: Federal Transit Administration (Federālā tranzīta pārvalde) (Amerikas Savienotās 
Valstis) 

BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (Ieguldījumu labāka 
izmantošana attīstības veicināšanai) (Amerikas Savienotās Valstis) 

CINEA: Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra 

DFS: daudzgadu finanšu shēma 

EISI: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 

ENV ĢD: Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts 

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

ESI fondi: Eiropas strukturālie un investīciju fondi 

Eurostat: Eiropas Savienības Statistikas birojs 

FHWA: Federal Highway Administration (Federālā automaģistrāļu pārvalde) (Amerikas 
Savienotās Valstis) 

FOT: Federālais transporta birojs (Šveice) 

IA: Infrastructure Australia 

IIA: izmaksu un ieguvumu analīze 

IKP: iekšzemes kopprodukts 

INEA: Inovācijas un tīklu izpildaģentūra 

INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (Infrastruktūra Amerikas atjaunošanai) 
(Amerikas Savienotās Valstis) 

KF: Kohēzijas fonds 

LOTI: Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (Francija) 

MOVE ĢD: Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 
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NPA: National Partnership Agreement (Valsts partnerattiecību nolīgums) (Austrālija) 

NRLA: jaunais dzelzceļa savienojums cauri Alpiem 

NTNU: Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitāte 

REGIO ĢD: Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts 

STEP: Tīkla paplašināšanas programma (Šveice) 

SVF: Starptautiskais Valūtas fonds 

TEN-T: Eiropas transporta tīkls 

TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Transporta 
investīcijas ekonomikas atveseļošanai) (Amerikas Savienotās Valstis) 
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Glosārijs 
Atveseļošanas un noturības mehānisms: ES finansiālā atbalsta mehānisms, kura 
mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas un stimulēt 
atlabšanu, vienlaikus veicinot zaļo un digitālo pārveidi. 

Dalīta pārvaldība: ES budžeta izpildes metode, saskaņā ar kuru – pretēji tiešas 
pārvaldības metodei – Komisija deleģē izpildes uzdevumus dalībvalstīm, vienlaikus 
saglabājot galīgo atbildību. 

Daudzgadu finanšu shēma: ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes 
(pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi, parasti septiņu gadu 
posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots ES katra gada budžets un kurā ir 
noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs. Pašreizējā DFS aptver laikposmu no 
2021. līdz 2027. gadam. 

Dotācija: atbalsta saņēmējam pārskaitīts ES budžeta maksājums, ko nevajag atmaksāt 
un kas pienākas par attiecināma projekta vai programmas īstenošanu. 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI): instruments, no kura tiek 
sniegts finansiāls atbalsts ilgtspējīgas un savstarpēji saistītas infrastruktūras izveidei 
enerģētikas, transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarēs. 

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra: Inovācijas un tīklu 
izpildaģentūras (INEA) pēctece, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai pārvaldītu EISI 
programmas un mantoto programmu tehnisko un finansiālo īstenošanu. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: ES fonds, kas stiprina ekonomisko un sociālo 
kohēziju Eiropas Savienībā, finansējot investīcijas, kas mazina reģionu atšķirības. 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi: pieci galvenie ES fondi, kuri kopā veicina 
ekonomikas attīstību visā Eiropas Savienībā: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. 

Eiropas zaļais kurss: 2019. gadā pieņemta ES izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir līdz 
2050. gadam padarīt ES klimatneitrālu. 

Etalons: atskaites punkts vai standarts, pēc kura var novērtēt sniegumu vai 
sasniegumus. 
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Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija: 2020. gadā ierosināta ES stratēģija, 
saskaņā ar kuru paredzēts līdz 2050. gadam par 90 % samazināt transporta radītas 
emisijas, veidojot konkurētspējīgāku, drošāku, pieejamāku un izmaksu ziņā 
pieņemamāku transporta sistēmu. 

Izmaksu un ieguvumu analīze: ierosinātās rīcības aplēsto izmaksu salīdzinājums ar 
gaidāmajiem ieguvumiem. 

Izpildaģentūra: organizācija, kuru uz ierobežotu laiku ir izveidojusi un pārvalda 
Komisija, lai tās vārdā un uz tās atbildību veiktu konkrētus uzdevumus, kas saistīti ar 
ES programmām vai projektiem. 

Kohēzijas fonds: ES fonds, kura mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības 
Eiropas Savienībā, finansējot investīcijas dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā līmeņa. 

Projekta virzītājs: publiska vai privāta struktūra, kas atbild par liela infrastruktūras 
projekta īstenošanu, tostarp par iesniegumiem vides un būvniecības atļauju un jebkāda 
pieejamā valsts un ES finansējuma saņemšanai. 

Rādītājs: informācija, ko izmanto kāda snieguma aspekta mērīšanai vai novērtēšanai. 

Saistību atcelšana: Komisijas veikta darbība, ar kuru tiek atcelta visa neizpildītā saistība 
vai tās daļa. 

TEN-T (Eiropas transporta tīkls): plānots autoceļu, dzelzceļa, gaisa ceļu un ūdensceļu 
transporta tīklu kopums Eiropā. TEN-T tīkli ir daļa no plašākas Eiropas tīklu (TEN) 
sistēmas, kas ietver arī telekomunikāciju tīklu un enerģētikas tīklu. 

Tiešā pārvaldība: kārtība, saskaņā ar kuru ES līdzekļus vai programmu pārvalda tikai 
Komisija pretstatā dalītajai pārvaldībai vai netiešajai pārvaldībai. 
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ERP darba grupa 
ERP apskats “ES sistēma lielu transporta infrastruktūras projektu īstenošanai: 
starptautisks salīdzinājums” izceļ starptautiskas prakses piemērus un identificē 
uzdevumus, kas Komisijai būtu jārisina saistībā ar turpmāko šo projektu atbalstu. 

Šo apskatu pieņēma ERP locekles Iliana Ivanova vadītā II apakšpalāta, kas atbild par 
izdevumu jomām, kuras saistītas ar ieguldījumu kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai. 
Darbuzdevumu vadīja ERP locekle Annemie Turtelboom, un darbā piedalījās locekles 
biroja vadītāja Florence Fornaroli un locekles biroja atašejs Celil Ishik, atbildīgais 
vadītājs Helder Faria Viegas, darbuzdevuma vadītājs Guido Fara un revidenti 
Manja Ernst, Nils Odiņš un Luc T'Joen. Lingvistisko atbalstu nodrošināja 
Adrian Williams. 

 
No kreisās: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas, 
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odiņs. 



Lieliem infrastruktūras projektiem ir ļoti svarīga 
nozīme ES Eiropas transporta tīkla izveidē. Šajā 
apskatā salīdzināta ES sistēma to īstenošanai 
ar atsevišķām valstīm, apzinot praksi, no 
kuras Komisija un politikas veidotāji varētu 
iedvesmoties un kuru vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot ES kontekstam.
Mēs nekonstatējām nekādu praksi, kas varētu 
novērst Eiropas Savienības stratēģijai piemītošās 
nepilnības. Tomēr attiecībā uz procesiem, kas 
saistīti ar koordināciju, atlasi, uzraudzību un 
ex post novērtēšanu, mēs minējām attiecīgus 
piemērus.
Mēs arī analizējām sešu ES līdzfinansēto 
projektu pašreizējos budžeta un laika grafiku 
pārsniegumus. Salīdzinājumā ar globālo etalonu 
četriem no šiem projektiem ir mazāks budžeta 
pārsniegums, taču lielākajai daļai šo projektu 
izpildes termiņu kavējumi vidēji bija ilgāki.

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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