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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa, że w 2015 r.  

–  przewidziano na politykę transportową, w tym instrument „Łącząc Europę”, 

bezpieczeństwo transportu i prawa pasażerów oraz agencje transportowe, kwotę 2 276 

574 666 EUR w środkach na zobowiązania oraz 1 742 254 807 EUR w środkach na 

płatności, 

–  241 000 390 EUR w środkach na zobowiązania oraz 152 559 306 EUR w środkach na 

płatności przewidziano na badania i innowacje dotyczące transportu, w tym SESAR2 i 

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail, 

–  75 145 385 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności przewidziano na 

wydatki administracyjne; 

2. ubolewa, że aby przygotować absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej – Komisji, należy przeanalizować szereg różnych sprawozdań, żeby mieć 

pełny ogląd wykonania budżetu w dziedzinie transportu; ponadto ubolewa ze względu na 

brak harmonizacji w sprawozdawczości finansowej na temat środków, tzn. czy wzięto pod 

uwagę nakazy odzyskania, udział państw trzecich, dochody przeznaczone na określony 

cel itd., co znacznie utrudnia przygotowanie absolutorium; 

3. zauważa, że całkowita kwota zobowiązań pozostających do spłaty na koniec 2015 r. 

wynosił 4 243 mln EUR (2 843 mln EUR w 2014 r.); 

4. zauważa, że w 2015 r. kwotę 12,8 mld EUR przeznaczono na 263 projekty transportowe 

w ramach umów o udzielenie dotacji zawartych w 2015 r. w wyniku zaproszeń do 

składania wniosków z 2014 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; zauważa ponadto, 

że finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” przyniosło inwestycje o łącznej wartości 

28,3 mld EUR, łącząc wkład Unii ze środkami z budżetów regionalnych i budżetu państw 

członkowskich, a także pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI); 

5. zauważa, że w obszarze „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, do którego 

należy transport, Trybunał Obrachunkowy skontrolował jedynie siedem transakcji 

podlegających odpowiedzialności DG MOVE; zauważa, że błędy wykryto tylko w jednej 

transakcji poddanej kontroli, i dotyczyły one nieprzestrzegania przepisów o zamówieniach 

publicznych; 

6. w świetle faktu, że utworzenie EFIS i Funduszu Gwarancyjnego o środkach stanowiących 

50 % poziomu docelowego wpłynęło na elastyczność budżetową wieloletnich ram 

finansowych na lata 2014-2020 oraz że planowany budżet instrumentu „Łącząc Europę” 

został zmniejszony, uważa, że wniosek Komisji o przedłużenie EFIS należy poprzeć 

oceną skutków w odniesieniu do tego instrumentu; 
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7. zwraca uwagę, że w sprawozdaniu oceniającym EBI stwierdza zakłócenia równowagi 

geograficznej i sektorowe koncentracje w ramach portfela segmentu infrastruktury i 

innowacji (IIW), oraz że finansowanie w ramach segmentu IIW jest skoncentrowane 

(63%) w trzech państwach członkowskich; wzywa Komisję do jak najszybszego 

przeprowadzenia oceny wpływu EFIS w całej Unii; ubolewa nad tym, że EFIS nie jest w 

wystarczającym stopniu wykorzystywany do finansowania innowacyjnych projektów 

transportowych we wszystkich rodzajach transportu, np. żeby promować zrównoważone 

środki transportu lub dalej wspierać proces cyfryzacji, a także dostępność pozbawioną 

barier; 

8. ubolewa nad tym, że Komisja (DG MOVE) nie ustaliła jeszcze sformalizowanego, 

skonsolidowanego dokumentu strategicznego dotyczącego nadzoru nad rozwojem 

korytarzy sieci bazowej TEN-T; zachęca Komisję do przyjęcia takiego dokumentu 

strategicznego w odniesieniu do działań nadzorczych i przejrzystości; przypomina, że 

przejrzystość i konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami przyczyniają się do 

sukcesu projektów transportowych; 

9. zauważa, że Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) nie sformalizowała 

jeszcze strategii kontroli obejmującej wszystkie kontrole, które należy wdrożyć na 

różnych etapach procesu zarządzania dotacjami; wzywa zatem INEA do opracowania 

kluczowych wskaźników skuteczności działania w celu pomiaru skuteczności i 

wydajności kontroli, a także w celu ustanowienia pełnej kontroli ex ante i ex płatności 

okresowych i końcowych; 

10. przypomina, że projekty transportowe w latach 2014-2020 będą finansowane z różnych 

źródeł, w tym z instrumentu „Łącząc Europę”, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz EFIS; wzywa zatem Komisję do opracowania 

synergii, dzięki którym środki pochodzące z tych różnych źródeł finansowania będą 

mogły być skuteczniej przydzielane, a także do łączenia tych zasobów; wzywa Komisję 

do corocznego sporządzania i publikowania, w szczególności na jej stronach 

internetowych, łatwo dostępnych list dotyczących transportu, w udziału procentowego 

transportu modalnego, i projektów turystycznych, które są współfinansowane z wyżej 

wspomnianych funduszy; 

11. wyraża ubolewanie z powodu tego, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail nie osiągnęło 

jeszcze niezależności finansowej; zauważa, że w związku z tym zarządzanie budżetem i 

finansami Wspólnego Przedsięwzięcia jest objęte zarządzaniem finansami Komisji (DG 

MOVE); jednak z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w maju 2016 r. Wspólne 

Przedsięwzięcie wreszcie uzyskało niezależność finansową; 

12. zwraca uwagę, że środki na zobowiązania przewidziane w rocznym budżecie wspólnego 

przedsięwzięcia S2R na 2015 r. wynosiły 48,04 mln EUR, w tym 45,33 mln EUR tytułem 

środków na wydatki operacyjne oraz 2,71 mln EUR tytułem środków na wydatki 

administracyjne; środki na płatności ustalono na poziomie 0,00 EUR na wydatki 

operacyjne, ponieważ w 2015 r. nie została podpisana żadna dotacja, podczas gdy 

płatności przeznaczone na wydatki administracyjne wyniosły 2,71 mln EUR, z czego 1,35 

mln EUR z wkładu Unii; 

13. wyraża głębokie ubolewanie, że w 2014 r. wkłady członków Wspólnego Przedsięwzięcia 

S2R nie zostały jeszcze pobrane, oraz że wkład z 2015 r. (1,35 mln EUR) został pobrany 



 

AD\1118492PL.docx 5/6 PE595.617v02-00 

 PL 

tylko częściowo; 

14. z zadowoleniem przyjmuje sfinalizowanie struktury zarządzania i członkostwa 

Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz przyjęcie strategicznego planu, co stanowiło 

warunek wstępny do przyjęcia pierwszych rocznych planów prac wspólnego 

przedsięwzięcia i w związku z tym pierwszych zaproszeń do składania wniosków; 

ubolewa jednak, że w 2015 r. nie mianowano dyrektora wykonawczego; 

15. zwraca uwagę, że w grudniu 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie S2R ogłosiło cztery 

zaproszenia do składania wniosków o wartości 170 mln EUR na wspieranie innowacji w 

dziedzinie kolei, z czego 90 mln EUR pochodzi ze środków Unii; zauważa, że kwota 90 

mln EUR wynika z połączenia kwoty 45,33 mln EUR z 2015 r. ze środkami na 2016 r. 

(45,25 mln EUR); 

16. uważa, że Komisja powinna dalej zwiększać przejrzystość zarządzania funduszami; 

17. ubolewa, że środki na rzecz turystyki wciąż nie są wystarczające, zwłaszcza by promować 

rozwój zrównoważonych i dostępnych projektów turystycznych, a także wspierać MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa oraz rozwój gospodarki dzielenia się; 

18. proponuje w związku z tym, aby w stosunku do sektorów, za które odpowiedzialna jest 

Komisja Transportu i Turystyki, Parlament udzielił Komisji absolutorium z wykonania 

budżetu ogólnego Unii za rok budżetowy 2015. 
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