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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že v rámci rozpočtu na rok 2009, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou 
a potom zmenený v priebehu rozpočtového roka, sa osobitne na politiky v oblasti činnosti 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch vyčlenila celková suma 2 427 000 000 EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2 103 000 000 EUR v platobných 
rozpočtových prostriedkoch; ďalej poznamenáva, že z týchto súm bolo k dispozícii:

– 934 582 000 EUR v záväzkoch a 830 594 000 EUR v platbách na transeurópske 
dopravné siete (TEN-T),

– 17 600 000 EUR v záväzkoch a 14 500 000 EUR v platbách na bezpečnosť dopravy,

– 64 971 000 EUR v záväzkoch a 29 054 000 EUR v platbách na program Marco Polo,

– 146 902 000 EUR v záväzkoch a 109 257 000 EUR v platbách na dopravné agentúry 
a Dozorný úrad pre program Galileo,

– 427 424 000 EUR v záväzkoch a 388 859 000 EUR v platbách na dopravu vrátane 
prioritnej oblasti udržateľnej mestskej dopravy v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum a rozvoj,

– 2 750 000 EUR v záväzkoch na bezpečnosť dopravy,

– 3 800 000 EUR v záväzkoch a 3 600 000 EUR v platbách na cestovný ruch;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri skúmaní plnenia rozpočtu na rozpočtový rok 2009 
sa Európsky dvor audítorov znovu rozhodol sústrediť skôr na politiky v oblasti výskumu 
a energetiky než na dopravnú politiku;

3. víta trvalo vysokú mieru využitia viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov 
na projekty TEN-T, ktorá v oboch prípadoch dosahuje takmer 100 %, a žiada členské 
štáty, aby zabezpečili, že z národných rozpočtov sa poskytnú primerané finančné 
prostriedky, ktoré náležite doplnia tento záväzok EÚ; pripomína, že Parlament podporoval 
vyššiu úroveň financovania Úniou; víta hodnotenie v polovici trvania týkajúce sa 
projektov v rámci viacročného programu TEN-T na obdobie 2007 – 2013, ktoré bolo 
zverejnené 27. októbra 2010 a ktoré predpokladá optimalizáciu rozpočtových prostriedkov 
vyhradených na TEN-T a kladie dôraz na spoľahlivé finančné plánovanie projektov;

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti, ako aj optimalizácie dopravných systémov a práv cestujúcich, 
bola opäť veľmi nízka (73 %); berie na vedomie, že 100 % mieru využitia platobných 
rozpočtových prostriedkov vyhradených na program Marco Polo II bolo možné dosiahnuť 
iba vďaka tomu, že viac než polovica pôvodne plánovaných prostriedkov bola v priebehu 
roku prerozdelená;
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5. víta, že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov pre program Galileo sa 
oproti roku 2008 podstatne zvýšila, a zdôrazňuje, že tento program má značný význam pre 
odvetvie logistiky a udržateľnú dopravu;

6. berie na vedomie skutočnosť, že z testovania transakcií na základe vzorky vyplýva 
najpravdepodobnejšia miera výskytu chýb medzi 2 a 5 %; vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila úsilie o ďalšie zníženie miery výskytu chýb;

7. s uspokojením konštatuje, že Európsky dvor audítorov usúdil, že účtovná závierka 
Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť je vo všetkých významných 
aspektoch zákonná a v súlade s predpismi; víta skutočnosť, že sa agentúre podarilo 
obsadiť pracovné miesta, ktoré boli na konci roku 2008 ešte voľné;

8. zdôrazňuje, že je nevyhnutné väčšmi koordinovať regionálnu a dopravnú politiku, a to 
osobitne pri financovaní TEN-T, keďže v súčasnosti sa iba v minimálnej miere skúma 
európska pridaná hodnota projektov, takže prostriedky sa nevyužívajú optimálnym 
spôsobom na to, aby sa okrem iného odstránili úzke miesta, problémy na hraniciach alebo 
ťažkosti spojené s chýbajúcimi spojeniami; 

9. trvá na tom, aby postup výberu a schvaľovania dopravných projektov bol v rámci politiky 
súdržnosti spoľahlivejší;

10. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 8/2010 o investíciách do železničnej 
infraštruktúry EÚ a predovšetkým zistenie, že koordinátori TEN-T zohrali cennú úlohu aj 
tým, že uľahčovali kontakt medzi zúčastnenými stranami; podporuje odporúčanie, aby 
Komisia zvážila zapojenie ďalších koordinátorov pre ostatné prioritné projekty;

11. berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov, že prioritné projekty neboli 
vyberané na základe skutočných a predpokladaných dopravných tokov a že by sa mohli vo 
väčšej miere využívať analýzy pomeru nákladov a prínosov;

12. navrhuje, aby pre sektory, za ktoré je zodpovedný Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
Parlament udelil Komisii po vypočutí jej vysvetlení v súvislosti s nedostatočným 
využívaním prostriedkov absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 2009.


