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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka galīgi pieņemtajā un vēlāk finanšu gada laikā grozītajā 2009. gada budžetā 
Transporta un tūrisma komitejas kompetencē esošajiem politikas virzieniem kopumā bija 
paredzēti EUR 2 427 000 000 saistību apropriācijās un EUR 2 103 000 000 — maksājumu 
apropriācijās; konstatē arī, ka no šīm summām

– EUR 934 582 000 saistību apropriācijās un EUR 830 594 000 maksājumu apropriācijās 
bija paredzēti Eiropas transporta tīkliem (TEN-T),

– EUR 17 600 000 saistību apropriācijās un EUR 14 500 000 maksājumu apropriācijās —
transporta drošībai,

– EUR 64 971 000 saistību apropriācijās un EUR 29 054 000 maksājumu apropriācijās —
programmai Marco Polo,

– EUR 146 902 000 saistību apropriācijās un EUR 109 257 000 maksājumu apropriācijās —
transporta aģentūrām un Galileo uzraudzības iestādei,

– EUR 427 424 000 saistību apropriācijās un EUR 388 859 000 maksājumu apropriācijās —
transportam Septītajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā, tostarp ilgtspējīgai 
mobilitātei pilsētās, kas noteikta par vienu no prioritātēm,

– EUR 2 750 000 saistību apropriācijās — satiksmes drošībai,

– EUR 3 800 000 saistību apropriācijās un EUR 3 600 000 maksājumu apropriācijās —
tūrismam;

2. pauž nožēlu, ka 2009. finanšu gada budžeta izpildes pārbaudē Eiropas Revīzijas palāta 
atkal nolēma lielāku uzmanību pievērst pētniecības un enerģētikas politikai, nevis 
transporta politikai;

3. atzinīgi vērtē joprojām augsto saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmeni 
TEN-T projektos, tam sasniedzot gandrīz 100 %, un aicina dalībvalstis nodrošināt 
atbilstīgu papildfinansējumu no valsts budžeta, lai varētu pildīt šīs Savienības saistības;
atgādina, ka Parlaments atbalstīja Savienības finansējuma palielināšanu; atzinīgi vērtē 
2010. gada 27. oktobrī publiskoto vidusposma pārskatu par TEN-T daudzgadu 
programmas 2007–2013 projektiem, kurā paredzēts optimizēt TEN-T atvēlēto budžeta 
līdzekļu izmantošanu, un uzsver, ka liela nozīme ir projektu drošai finanšu plānošanai;

4. atkārtoti pauž bažas par zemo maksājumu apropriāciju izlietojuma līmeni (73 %) saistībā 
ar transporta drošību, kā arī transporta sistēmu optimizēšanu un pasažieru tiesību 
aizsardzību; atzīmē, ka programmai Marco Polo II piešķirto maksājumu apropriāciju 
izlietojums 100 % apmērā panākts tikai tādēļ, ka vairāk nekā puse sākotnēji atvēlēto 
līdzekļu gada gaitā tika pārdalīti;
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5. atzinīgi vērtē ievērojami augstāku programmai Galileo piešķirto maksājumu apropriāciju 
izlietojuma līmeni, salīdzinot ar 2008. gadu, un uzsver, ka šī programma ir ļoti svarīga 
loģistikas jomai un ilgtspējīgai transporta nozares attīstībai;

6. atzīmē to, ka izlases veidā veiktās darbību pārbaudes ar lielu varbūtību atklāj kļūdu 
biežumu 2–5 % robežās; aicina Komisiju pielikt pūles, lai šis rādītājs būtu vēl zemāks;

7. pauž gandarījumu par to, ka Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka Eiropas Transporta tīkla 
izpildaģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; atzinīgi 
vērtē to, ka Aģentūra ir aizpildījusi amata vietas, kuras vēl 2008. gada beigās bija 
vakantas;

8. uzsver, ka steidzami jāuzlabo reģionālās un transporta politikas koordinācija, it īpaši 
saistībā ar TEN-T finansēšanu, jo pašlaik šo projektu Eiropā radīto pievienoto vērtību 
izvērtē pavirši un tādēļ līdzekļus izmanto nepietiekami efektīvi, lai cita starpā novērstu 
vājās vietas un problēmas saistībā ar robežu šķērsošanu un trūkstošiem transporta 
savienojumiem;

9. uzstājīgi prasa pārliecinošāk pamatot procedūras transporta projektu atlasei un 
apstiprināšanai kohēzijas politikas ietvaros;

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2010 par ieguldījumiem ES dzelzceļa 
infrastruktūrā un it īpaši atzinumu par TEN-T koordinatoru nozīmīgo veikumu, cita starpā 
veicinot kontaktus starp iesaistītajām personām; atbalsta ieteikumu, ka Komisijai 
vajadzētu apsvērt iespēju iecelt koordinatorus turpmākiem prioritāriem projektiem;

11. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka prioritārie projekti netika atlasīti, 
pamatojoties uz faktiskajām un paredzamajām transporta plūsmām, un ka vajadzētu plašāk 
izmantot izmaksu lietderības analīzi;

12. attiecībā uz Transporta un tūrisma komitejas kompetences jomām pēc Komisijas 
paskaidrojumu uzklausīšanas par apropriāciju nepietiekamo izlietojumu ierosina 
Parlamentam piešķirt Komisijai apstiprinājumu par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildi.


