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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że budżet na rok 2009, w formie ostatecznie zatwierdzonej, a następnie 
zmienionej w trakcie procedury budżetowej, przewidywał – szczególnie w dziedzinach 
polityki należących do zakresu działalności Komisji Transportu i Turystyki – łączną 
kwotę środków na zobowiązania wynoszącą 2 427 000 000 EUR oraz kwotę środków na 
płatności wynoszącą 2 103 000 000 EUR; odnotowuje ponadto, że z wyżej wymienionych 
kwot:

– 934 582 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 830 594 000 EUR w środkach na 
płatności przewidziano na transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T),

– 17 600 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 14 500 000 EUR w środkach na 
płatności przewidziano na bezpieczeństwo transportu,

– 64 971 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 29 054 000 EUR w środkach na 
płatności przewidziano na program Marco Polo,

– 146 902 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 109 257 000 EUR w środkach na 
płatności przewidziano na agencje transportowe i Organ Nadzorczy Galileo,

– 427 424 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 388 859 000 EUR w środkach na 
płatności przewidziano na transport, w tym na dziedzinę priorytetową dotyczącą 
trwałej mobilności miejskiej w ramach 7. programu ramowego w dziedzinie badań 
naukowych i rozwoju,

– 2 750 000 EUR w środkach na zobowiązania przewidziano na ochronę przed 
zagrożeniami w transporcie,

– 3 800 000 EUR w środkach na zobowiązania oraz 3 600 000 EUR w środkach na 
płatności udostępniono na turystykę;

2. wyraża ubolewanie, że po przeanalizowaniu realizacji budżetu na rok 2009 Europejski 
Trybunał Obrachunkowy postanowił w większym stopniu skoncentrować się na 
strategiach dotyczących badań naukowych i energii niż na polityce transportowej;

3. przyjmuje z zadowoleniem stale wysokie poziomy wykorzystania środków zarówno na 
zobowiązania, jak i na płatności, dotyczące projektów TEN-T, które to poziomy osiągają 
prawie 100%, i wzywa państwa członkowskie do zadbania o właściwe finansowanie 
z budżetów krajowych, aby sprostać temu zobowiązaniu UE; przypomina, że Parlament 
utrzymał wyższy poziom finansowania unijnego; z zadowoleniem przyjmuje 
śródokresowy przegląd projektów w ramach wieloletniego programu TEN-T na lata 
2007–2013, który został opublikowany 27 października 2010 r. oraz przewiduje 
optymalizację środków budżetowych na transeuropejskie sieci transportowe i kładzie 
nacisk na solidne plany finansowe projektów;
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4. jest zaniepokojony faktem, iż poziom wykorzystania środków na płatności dotyczące 
bezpieczeństwa i optymalizacji środków transportu oraz praw pasażerów ponownie był 
niski (73%); przyjmuje do wiadomości, że środki na płatności przewidziane w związku z 
programem Marco Polo II mogły zostać wykorzystane w 100% tylko dlatego, że w ciągu 
roku dokonano redystrybucji ponad połowy pierwotnie przewidzianych kwot;

5. z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost poziomu wykorzystania środków na płatności 
w związku z programem Galileo w porównaniu z rokiem 2008 i podkreśla duże znaczenie 
tego programu dla sektora logistyki i zrównoważonego transportu;

6. przyjmuje do wiadomości, że wyniki badania próby transakcji pokazują, że wskaźnik 
błędu wynosi najprawdopodobniej od 2 do 5%; zwraca się do Komisji o 
zintensyfikowanie starań w celu dalszego obniżenia tego wskaźnika;

7. odnotowuje z zadowoleniem, że Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał, iż roczne 
sprawozdanie finansowe Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej jest zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że agencji udało się obsadzić stanowiska, które pod koniec 
roku 2008 wciąż jeszcze były wolne;

8. podkreśla pilną konieczność ściślejszej koordynacji polityki regionalnej i polityki 
transportowej, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania transeuropejskiej sieci 
transportowej, ponieważ w chwili obecnej jedynie w niewielkim zakresie ma miejsce 
ocena projektów pod kątem ich europejskiej wartości dodanej, przez co wykorzystanie 
środków m.in. w celu usuwania wąskich gardeł, problemów na granicach lub trudności 
wynikających z braku połączeń nie jest optymalne;

9. zdecydowanie domaga się sprawniejszej procedury wyboru projektów transportowych i 
ich zatwierdzania w ramach polityki spójności;

10. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 
8/2010 na temat inwestycji w infrastrukturę kolejową w UE, a przede wszystkim 
stwierdzenie, że koordynatorzy TEN-T odegrali ważną rolę, m.in. poprzez ułatwianie 
kontaktów między zaangażowanymi podmiotami; popiera zalecenie dotyczące rozważenia 
przez Komisję możliwości zaangażowania większej liczby koordynatorów przy innych 
projektach o charakterze priorytetowym;

11. przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą faktu, iż w 
przeszłości wyboru projektów o znaczeniu priorytetowym dokonywano nie w oparciu o 
rzeczywiste i spodziewane nasilenie transportu oraz że analizy kosztów i korzyści można 
by sporządzać częściej;

12. proponuje, by w odniesieniu do sektorów, za które odpowiedzialna jest Komisja 
Transportu i Turystyki, Parlament udzielił Komisji absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009.


