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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad galutinai priimtame ir per metus pakoreguotame 2014 m. biudžete konkrečiai 

transporto politikai buvo numatyta iš viso 2 931 147 377 EUR įsipareigojimų asignavimų 

ir 1 089 127 380 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad iš minėtųjų sumų: 

–  2 616 755 356 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 937 182 847 EUR mokėjimų 

asignavimų buvo galima panaudoti transporto politikai, įskaitant Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), transporto saugumą, keleivių teises ir 

transporto agentūras, 

–   moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su transportu, įskaitant SESAR ir 

bendrąją įmonę „Shift2Rail“, skirta 239 313 549 eurų įsipareigojimų asignavimų ir 

71 213 206 eurų mokėjimų asignavimų, 

–  administracinėms išlaidoms skirta 75 078 470 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 

80 731 327 EUR mokėjimų asignavimų; 

2. palankiai vertina aukštą transporto politikos srities įsipareigojimų asignavimų 

panaudojimo lygį 2014 m. (98,2 proc.) ir gana aukštą mokėjimų asignavimų panaudojimo 

lygį (95,2 proc.); pažymi, kad 2014 m. neįvykdytų įsipareigojimų suma padidėjo 

1 653 372 424 EUR, o bendra jų suma siekė 5 547 143 046 EUR, ir kad neįvykdytų 

įsipareigojimų sumų padidėjimas įprastai yra didesnis naujos daugiametės finansinės 

programos pradžioje, nes mokėjimai naujiems projektams pradedami vykdyti vėliau; vis 

dėlto ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad transporto srities projektai būtų 

įgyvendinami tinkamai;  

3. apgailestauja, kad pagal išlaidų kategoriją „Konkurencingumas augimui ir užimtumui 

skatinti“, kuriai priskiriamas transportas ir pagal kurią iš Audito Rūmų tikrintų lėšų 

transportui buvo skirta mažiausia suma (0,8 mlrd. EUR), palyginti su visa tikrinta suma 

(13 mlrd. EUR), numatomas klaidų lygis 2014 m. siekė 5,6 proc. (didesnis, nei 

atitinkamas rodiklis 2013 m. (4,0 proc.)) ir jį didele dalimi lėmė mokslinių tyrimų 

projektų netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas, tačiau taip pat viešųjų pirkimų 

taisyklių nesilaikymas; ragina Komisiją imtis visų atitinkamų priemonių šiai situacijai 

ištaisyti (be kita ko, kruopščiau atliekant ex ante patikras siekiant aptikti ir ištaisyti klaidas 

iki išlaidų kompensavimo); 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad po to, kai 2015 m. kovo mėn. pasibaigė pirmojo kvietimo teikti 

projektų paraiškas terminas, 2014 m. pasinaudojant Europos infrastruktūros tinklų 

priemone (EITP) nebuvo finansuojama jokių projektų ir kad EITP skolos priemonė, kurią 

turi valdyti Europos investicijų bankas (EIB), nebuvo patvirtinta iki 2014 m. pabaigos; 

pažymi, kad 2014 m. Audito Rūmai patikrino šešias transporto sektoriaus operacijas 

(Mobilumo ir transporto GD) ir nustatė, kad dvi iš tų šešių operacijų buvo paveiktos 

kiekybiškai įvertinamų klaidų; taigi yra patenkintas, nes paveiktų operacijų procentinis 

dydis sumažėjo 2014 m. (33 proc.), palyginti su 2013 m. (62 proc.) ir 2012 m. (49 proc.) 

rodikliais; ragina Komisiją ir kitus atitinkamus subjektus užtikrinti, kad būtų laikomasi 
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viešųjų pirkimų taisyklių ir išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimų vykdant transporto 

projektus ateityje; 

5. pažymi, kad remiantis daugiamete Komisijos taikoma kontrolės strategija, pagal kurią 

atsižvelgiama į susigrąžintas sumas, pataisas ir atliktos kontrolės ir auditų poveikį 

programos įgyvendinimo laikotarpiu, apskaičiuotas TEN-T likutinis klaidų lygis yra 

0,84 proc.; 

6. atkreipia dėmesį į didelį skaičių aukštos kokybės projektų, kurių nebuvo galima priimti 

vykdant 2014 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto srities 

pasiūlymų konkursus, nes trūko turimų lėšų; mano, kad būtina užtikrinti pakankamą EITP 

transporto srities projektų finansavimą; pažymi, kad EITP biudžetas sumažintas dėl 

finansavimo, suteikto Europos strateginių investicijų fondui (ESIF); vis dėlto primena, 

kad pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės 17 punktą1 numatytas 

10 proc. masto lankstumas, kad galima būtų padidinti EITP biudžetą vykdant metinę 

biudžeto procedūrą, ir kad šis lankstumas galioja nepaisant finansavimo, skiriamo ESIF; 

pakartoja, kad projektų, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas ir Taryba Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1316/2013 I priede2, įgyvendinimas pateisintų tokį 

EITP biudžeto padidinimą; 

7. ragina Komisiją toliau atidžiai prižiūrėti, kaip taikomos inovatyvios finansinės priemonės, 

kuriomis siekiama didinti Sąjungos investicijas ir pritraukti naujų TEN-T infrastruktūros 

projektams skirtų finansavimo šaltinių, kaip antai, fondas „Marguerite“, paskolų garantijų 

priemonė ir projektų obligacijų iniciatyva, ir užtikrinti, kad Sąjungos biudžeto įnašas į šias 

priemones būtų tinkamai valdomas ir naudojamas; 

8. pabrėžia, kad informacija apie transporto ir turizmo srities projektus pateikiama įvairiose 

duomenų bazėse, pvz., Finansinio skaidrumo sistemoje, Inovacijų ir tinklų programų 

vykdomosios įstaigos (INEA) TEN-T projektų, projektų, bendrai finansuojamų iš 

Sanglaudos fondo ir regioninių fondų, duomenų bazėse ir Bendrijos mokslinių tyrimų ir 

plėtros informacinės tarnybos (CORDIS) programos „Horizontas 2020“ projektų 

duomenų bazėje; ragina integruoti šiose priemonėse turimą informaciją apie projektus 

siekiant susidaryti geresnį Sąjungos lėšų skyrimo proceso vaizdą, apimantį ciklo pradžią ir 

pabaigą; pakartoja, kad, siekiant padidinti skaidrumą, svarbu paskelbti lengvai prieinamą 

metinį bendrai Sąjungos finansuojamų transporto ir turizmo srities projektų sąrašą bei 

turėti Sąjungos bendrai finansuojamų projektų internetinę duomenų bazę, kurioje būtų 

paskelbtos tikslios skirtų lėšų sumos ir kurioje būtų galima vykdyti paiešką; 

9. pabrėžia, kad 2014–2020 m. transporto projektai bus finansuojami iš kelių šaltinių, 

įskaitant EITP, Sanglaudos fondą, Europos regioninės plėtros fondą ir ESIF; todėl ragina 

Komisiją užtikrinti sąveiką, kad šiuose įvairiuose finansavimo šaltiniuose turimas lėšas 

būtų galima paskirti veiksmingiau; 

10. pripažįsta, kad, Sąjungos fondų atžvilgiu taikant principą „panaudok, kitaip prarasi“, 

                                                 
1  OL C 373, 2013 12 20. 
2  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo 

sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 

2013 12 20, p. 129). 
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valstybės narės gali būti skatinamos atrankai siūlyti nedidelį poveikį turinčius projektus; 

yra susirūpinęs dėl to, kad praeityje dėl prastos projektų atrankos vykdytos nedidelę 

ekonominę naudą davusios Sąjungos finansuojamos investicijos į transportą; teigiamai 

vertina naują 2014–2020 m. teisinį pagrindą, pagal kurį sustiprinami projektų sąnaudų ir 

naudos vertinimo ir peržiūros procesai; 

11. džiaugiasi, kad siekiant padidinti Europos geležinkelio pramonės konkurencingumą 

2014 m. birželio mėn. įsteigta bendroji įmonė „Shift2Rail“; atkreipia dėmesį į tai, kad, kai 

tolesniais metais bendroji įmonė „Shift2Rail“ taps finansiškai savarankiška, jos atžvilgiu 

bus vykdomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros; visgi apgailestauja 

dėl to, kad buvo vėluojama steigiant šią bendrąją įmonę, taip pat dėl to, kad mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms (MVĮ) labai sunku pasinaudoti jos paslaugomis; 

12. mano, kad Komisija turėtų užtikrinti visapusišką lėšų valdymo skaidrumą ir viešojo 

intereso apsaugą, kad bet kokiomis aplinkybėmis viešajam interesui, o ne kokiam nors 

privačiam interesui, būtų teikiama pirmenybė; 

13. pažymi, kad galutinai priimtame ir per metus pakoreguotame 2014 m. biudžete konkrečiai 

turizmui buvo numatyta iš viso 11 226 160 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 

6 827 266 EUR mokėjimų asignavimų; ragina Komisiją atlikti finansuotų projektų 

poveikio vertinimą, kad būtų galima geriau nustatyti būsimų išlaidų prioritetus, kurie būtų 

suderinti atsižvelgiant į Sąjungą, kaip į svarbiausią pasaulyje turistinių kelionių tikslo 

vietą, ir sudaryti galimybę turizmo sektoriui tapti pagrindine potencialia Sąjungos 

ekonomikos augimo sritimi; ragina Komisiją įtraukti bandomųjų projektų ir parengiamųjų 

veiksmų rezultatus į kitų metų biudžeto planavimą ir pateikti lengvai prieinamą metinį 

šios srities projektų sąrašą; 

14. vis dėlto apgailestauja, kad, norint remti sektoriaus plėtrą ir turint mintyje naujas 

dalijimosi ekonomikos galimybes, turizmui skiriami asignavimai vis dar yra 

nepakankami; 

15. siūlo, kad Parlamentas, atsižvelgdamas į tas sritis, už kurias atsakingas Transporto ir 

turizmo komitetas, patvirtintų, jog Komisija įvykdė 2014 finansinių metų Sąjungos 

bendrąjį biudžetą. 
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