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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 2009 m. biudžete, kuris per minėtuosius metus buvo iš 
dalies keičiamas, politikai, įeinančiai į Transporto ir turizmo komiteto veiklos sritį, iš viso 
skirta 2 427 000 000 eurų įsipareigojimų asignavimų ir 2 103 000 000 eurų mokėjimų 
asignavimų; taip pat pažymi, kad iš minėtųjų sumų:

– Transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) plėsti skirta 934 582 000 eurų 
įsipareigojimų asignavimų ir 830 594 000 eurų mokėjimų asignavimų,

– transporto saugai skirta 17 600 000 eurų įsipareigojimų asignavimų ir 14 500 000 eurų 
mokėjimų asignavimų,

– programai „Marco Polo“ vykdyti skirta 64 971 000 eurų įsipareigojimų asignavimų ir 
29 054 000 eurų mokėjimų asignavimų,

– transporto agentūroms ir „Galileo“ priežiūros tarnybai skirta 146 902 000 eurų 
įsipareigojimų asignavimų ir 109 257 000  eurų mokėjimų asignavimų,

– transportui, įskaitant prioritetinę tvaraus miestų judumo sritį, pagal Septintą bendrąją 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą skirta 427 424 000  eurų 
įsipareigojimų asignavimų ir 388 859 000 eurų mokėjimo asignavimų,

– transporto saugumui skirta 2 750 000 eurų įsipareigojimų asignavimų,

– turizmui skirta 3 800 000 eurų įsipareigojimų asignavimų ir 3 600 000 eurų mokėjimų 
asignavimų;

2. apgailestauja, kad analizuodami, kaip įvykdytas 2009 finansinių metų biudžetas, Europos 
Audito Rūmai vėl nusprendė dėmesį labiau sutelkti į mokslinių tyrimų ir energetikos 
politiką, o ne į transporto politiką;

3. džiaugiasi, kad ir toliau labai gerai panaudojami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 
(beveik 100 proc.), numatyti TEN–T projektams finansuoti, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad iš nacionalinių biudžetų būtų skiriamas reikiamas finansavimas, kuris 
atitiktų minėtąjį ES įsipareigojimą; primena, kad Parlamentas parėmė didesnį ES 
finansavimą; palankiai vertina 2007–2013 m. TEN–T daugiametės programos projektų 
laikotarpio vidurio ataskaitą, kuri buvo paskelbta 2010 m. spalio 27 d. ir kurioje 
numatytas TEN–T skirtų lėšų panaudojimo optimizavimas ir teikiama reikšmė patikimam 
projektų finansiniam programavimui;

4. nerimauja dėl to, kad vėl panaudota mažai saugumui ir transporto sistemų gerinimui bei 
keleivių teisėms skirtų mokėjimo asignavimų (73 proc.); atkreipia dėmesį į tai, kad 
100 proc. programai „Marco Polo II“ skirtų mokėjimo asignavimų galėjo būti panaudota 
tik todėl, kad daugiau nei pusė iš anksto numatytų lėšų metų bėgyje buvo perskirstyta;
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5. palankiai vertina tai, kad palyginus su 2008 metais buvo panaudota žymiai daugiau 
programai „Galileo“ skirtų mokėjimų asignavimų ir pabrėžia didelę šios programos svarbą 
logistikos ir tvaraus transporto sektoriams;

6. atsižvelgia į tai, kad atliekant imtimi pagrįstą operacijų tikrinimą nustatyta, kad klaidų 
tikimybė siekia 2–5 proc.; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad klaidų būtų dar 
mažiau;

7. su pasitenkinimu pabrėžia, kad, Europos Audito Rūmų nuomone, Transeuropinio 
transporto tinklo vykdomosios įstaigos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais 
aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; džiaugiasi, kad įstaigai pavyko užpildyti etatus, kurie 
2008 m. pabaigoje dar buvo neužpildyti;

8. pabrėžia, kad ypač finansuojant TEN–T itin būtinas didesnis regioninės ir transporto 
politikos koordinavimas, nes šiuo metu mažai tikrinama projektų europinė pridėtinė vertė, 
todėl ne optimaliai panaudojamos lėšos, be kita ko, siekiant panaikinti trūkumus, išspręsti 
problemas dėl sienų arba sunkumus dėl trūkstamų jungčių; 

9. primygtinai ragina, kad vykdant sanglaudos politiką būtų patikimiau apibrėžiama 
transporto projektų atrankos ir leidimo jiems suteikimo procedūra;

10. palankiai vertina Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2010 dėl ES geležinkelių 
infrastruktūros investicijų ir visų pirma tai, kad buvo konstatuota, jog TEN–T 
koordinatoriai atliko reikšmingą vaidmenį, be kita ko, palengvindami susijusių veikėjų 
bendravimą; remia rekomendaciją, kad Komisija turėtų apsvarstyti papildomų 
koordinatorių dalyvavimą vykdant kitus prioritetinius projektus;

11. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabą, kad prioritetiniai projektai buvo atrinkti 
ne remiantis tikrais ir numatytais eismo srautais, ir kad galėtų būti pagerintas ekonominės 
naudos analizės taikymas;

12. išklausęs Komisijos paaiškinimus dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo siūlo 
Parlamentui, turint omeny tas sritis, už kurias atsakingas Transporto ir turizmo komitetas, 
patvirtinti, jog Komisija įvykdė 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.


