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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Sąjungos konsoliduotos finansinės 
ataskaitos už 2017 m. yra patikimos ir kad apskritai Komisijos 2017 finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos 
ir tvarkingos, išskyrus išlaidų kompensavimo mokėjimus, kuriuos vykdant padaryta 
klaidų; pažymi, kad bendras įvertintas klaidų lygis yra 2,4 % – jis sumažėjo, palyginti 
su 3,1 % 2016 m. ir 3,8 % 2015 m., tačiau vis dar didesnis nei Audito Rūmų nustatyta 
reikšmingumo riba (2 %);

2. palankiai vertina tai, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę 
dėl mokėjimų iš Sąjungos biudžeto ir tikisi, kad bus toliau gerinamas Sąjungos finansų 
valdymas;

3. apgailestauja, kad kalbant apie sritį „Konkurencingumas augimui ir užimtumui 
skatinti“, kuriai priskiriamas transportas, Audito Rūmai nepateikia jokios išsamios 
informacijos apie transporto sektoriuje atliktą auditą, visų pirma, susijusį su Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP);

4. pažymi, kad 2017 metais:

– transporto politikai, įskaitant EITP, transporto saugumą, keleivių teises, transporto 
agentūras, su transportu susijusius mokslinius tyrimus ir inovacijas (programa 
„Horizontas 2020“) buvo skirta 3 964 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 
2 176 mln. EUR mokėjimų asignavimų,

– EITP transportui (06 02 skyrius) ir programai „Horizontas 2020“ (su transportu 
susiję moksliniai tyrimai ir inovacijos – 06 03 skyrius) leistus skirti 3 452,9 mln. 
EUR įsipareigojimų asignavimų ir 1 643,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų valdė 
Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA),

– 72,5 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų buvo skirta mobilumo ir 
transporto politikos srities administracinėms išlaidoms;

5. pažymi, kad 2017 m. Komisija visam „EITP – Transportas“ skirtam 2,7 mlrd. EUR 
finansavimui panaudoti atrinko 152 projektus, o bendros investicijos, įskaitant kitą 
viešąjį ir privatųjį finansavimą, siekė 4,7 mlrd. EUR; pakartoja, kad EITP finansavimo 
priemonė yra svarbi siekiant baigti kurti TEN-T tinklą, sukurti bendrą Europos 
transporto erdvę, plėtoti tarpvalstybines jungtis ir tiesti trūkstamas jungtis; 
apgailestauja, kad ne visi nacionaliniai suinteresuotieji subjektai visapusiškai vertina 
EITP teikiamas galimybes; primena, kad pagal finansinę priemonę panaudotų pinigų 
suma nėra vienintelis tos finansinės priemonės veiksmingumo kriterijus, ir ragina 
Komisiją išsamiau įvertinti pagal ES finansuojamus transporto projektus pasiektus 
rezultatus ir įvertinti jų pridėtinę vertę bei į rezultatus orientuotas išlaidas;

6. ragina Europos TEN-T koordinatorius kruopščiai įvertinti dabartiniu programavimo 
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laikotarpiu TEN-T koridoriuose baigtus įgyvendinti projektus ir įvykdytus 
patobulinimus ir pateikti šį vertinimą Komisijai ir Parlamentui; be to, prašo Komisijos 
pasiūlyti mechanizmą, įskaitant techninės pagalbos priemones, kurį taikant būtų 
padidinta Europos fondų pridėtinė vertė užbaigiant kurti TEN-T koridorius ir daroma 
kuo didesnė pažanga;

7. ragina Komisiją likus pakankamai laiko iki pasiūlymo dėl kitos DFP pateikimo aiškiai 
transporto sektoriuje įvertinti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) poveikį 
kitoms finansinėms priemonėms, visų pirma EITP, taip pat EITP skolos priemonės 
suderinamumui su kitomis Sąjungos iniciatyvomis; prašo, kad šis vertinimas apimtų 
aiškią investicijų geografinės pusiausvyros transporto sektoriuje analizę; tačiau primena, 
kad pagal finansinę priemonę panaudota lėšų suma neturėtų būti laikoma vieninteliu 
tinkamu kriterijumi, naudojamu vertinant jos veiksmingumą; todėl ragina Komisiją 
išsamiau įvertinti įgyvendinant Sąjungos finansuojamus transporto projektus pasiektus 
rezultatus ir išmatuoti jų pridėtinę vertę;

8. teigiamai vertina 2017 m. paskelbto kvietimo teikti paraiškas dėl EITP finansavimo 
derinimo rezultatus ir sprendimą padidinti šios priemonės biudžetą 1,35 mlrd. EUR, nes 
tai patvirtina Sąjungos dotacijų naudojimo svarbą ir pridėtinę vertę, kai jos derinamos 
su Europos investicijų banko arba nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar kitų 
plėtros ir viešųjų finansų įstaigų, taip pat privačiojo sektoriaus finansų įstaigų ir 
privačiojo sektoriaus investuotojų, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, 
finansavimu; mano, kad pagal EITP turėtų būti toliau remiami veiksmai, kuriais 
sudaromos sąlygos derinti ES dotacijas ir kitus finansavimo šaltinius, kartu išlaikant 
dotacijas kaip pagrindinę finansavimo priemonę;

9. palankiai vertina tai, kad baigta EITP programos laikotarpio vidurio peržiūra ir 
programos „Horizontas 2020“ tarpinis vertinimas, ir ragina Komisiją imtis tinkamų 
tolesnių priemonių siekiant užtikrinti sėkmingą abiejų programų užbaigimą;

10. pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba, atlikdama Komisijos vykdomos EITP 
finansinių priemonių įgyvendinimo priežiūros auditą, nustatė labai žemą finansinių 
priemonių pagal EITP įgyvendinimo lygį ir tai, kad didžioji dalis biudžeto, iš pradžių 
skirto EITP finansinėms priemonėms (2,43 mlrd. EUR), buvo perskirta į EITP dotacijų 
biudžeto eilutes, EITP finansinėms priemonėms iki 2020 m. paliekant tik 296 mln. 
EUR; be to, pažymi, kad viena iš nurodytų priežasčių buvo ta, kad didžioji dalis EITP 
finansinių priemonių ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) tinkamumo 
kriterijų sutampa ir galimi EITP reikalavimus atitinkantys projektai faktiškai buvo 
finansuojami iš ESIF, nes jo politinis prioritetas didesnis ir taikymo sritis platesnė; 
ragina Komisiją EITP srityje padidinti naudos gavėjų informuotumą apie tinkamumo 
finansuoti taisykles, visų pirma aiškiai atskiriant įgyvendinimo sutartį nuo subrangos 
sutarties, nes šis neatskyrimas dažniausiai kelia painiavą naudos gavėjams; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad finansinės priemonės papildytų, o ne pakeistų viena kitą;

11. dar kartą primena savo prašymą, kad Komisija, atsižvelgdama į įvairius finansavimo 
šaltinius, užtikrintų lengvą prieigą prie projektų, t. y. sukurtų vieną bendrą prieigą, 
siekiant, kad piliečiai galėtų gauti aiškią informaciją, kaip plėtojama bendromis 
Sąjungos ir ESIF lėšomis finansuojama infrastruktūra; todėl ragina Komisiją, 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, paskelbti metinę transporto ir turizmo 
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projektų, kurie buvo bendrai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
ir sanglaudos fondų, apžvalgą, kaip daroma EITP atveju;

12. pažymi, kad finansinių priemonių skaičius gerokai išaugo ir taip sukuriama naujų 
derinimo galimybių transporto sektoriuje, sykiu sukuriant sudėtingą tvarką, taikomą 
lygiagrečiai su Sąjungos biudžeto sistema; yra susirūpinęs dėl to, kad dėl šių priemonių, 
taikomų lygiagrečiai su Sąjungos biudžeto sistema, gali kilti pavojus, kad sumažės 
atskaitomybės ir skaidrumo lygis, nes nesuderintas ataskaitų teikimas, auditas ir viešoji 
kontrolė; ragina Komisiją nustatyti, kaip būtų galima reformuoti Sąjungos biudžeto 
sistemą, visų pirma kaip geriausiai užtikrinti, kad bendra finansavimo tvarka nebūtų 
sudėtingesnė, nei būtina Sąjungos politikos tikslams pasiekti ir atskaitomybei, 
skaidrumui ir galimybei atlikti auditą užtikrinti;

13. pažymi, kad 2017 metai buvo pirmieji EITP programos audito metai ir kad prireiks 2–3 
papildomų EITP audito metų, kad būtų galima nustatyti patikimą visų EITP sektorių 
klaidų lygio apskaičiavimą; nepaisant to, palankiai vertina tai, kad užbaigus EITP ir 
TEN-T 2017 m. auditus nustatytas klaidų lygis buvo labai žemas;

14. pažymi, kad 2017 m. buvo pereinamieji metai įgyvendinant naują vidaus kontrolės 
sistemą, nes nuo 2018 m. Komisija nuo reikalavimų laikymusi pagrįstos sistemos 
pereina prie principais grindžiamos sistemos, o trečdalis Komisijos tarnybų jau teikia 
ataskaitas pagal naują sistemą už 2017 ataskaitinius metus;

15. yra susirūpinęs dėl to, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba nustatė, kad Mobilumo ir 
transporto GD dabar taikoma aviacijos ir jūrų saugumo politikos stebėsenos sistema turi 
didelių trūkumų, ir pateikė tris labai svarbias rekomendacijas; ragina Mobilumo ir 
transporto GD visapusiškai įgyvendinti veiksmų planą, kurį jis parengė siekdamas 
šalinti nustatytą riziką; 

16. susirūpinęs pažymi, kad Mobilumo ir transporto GD, kaip pagrindinė transporto 
politikos srityje dirbanti Komisijos tarnyba, susiduria su sunkumais siekdama įdarbinti 
itin specializuotų sričių ekspertus, kurių reikia norint užtikrinti techninę kompetenciją ir 
rengti svarbius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų prioritetinėse srityse 
ir įvairiuose sektoriuose bei rinkose, pvz., priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, finansavimo infrastruktūros ar skaitmeninio transporto sektoriuose; ragina
Komisiją užtikrinti, kad po Mobilumo ir transporto GD restruktūrizavimo ši svarbi 
tarnyba galėtų įdarbinti specialistus, kurių reikia norint vykdyti nelengvas jos užduotis; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad INEA taip pat kyla nuolatinių problemų siekiant 
užpildyti savo personalo planą – 2017 m. pabaigoje joje dirbo 249 darbuotojai iš 
numatytų 272 ir ji turėjo į kitus metus perkelti 23 neužpildytus etatus; 

17. pakartoja savo prašymą į būsimus Sąjungos biudžetus įtraukti turizmui skirtą biudžeto 
eilutę, kad būtų užtikrintas Sąjungos lėšų, naudojamų turizmo veiksmams remti, 
skaidrumas;

18. siūlo, kad Parlamentas patvirtintų Komisijai, jog sektorių, už kuriuos atsakingas 
Transporto ir turizmo komitetas, Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas 
įvykdytas.
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