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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej 
„Trybunałem”), że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 
2018 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw rozliczeń Unii za rok 
budżetowy 2018 są ogólnie zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach, z wyjątkiem wydatków wysokiego ryzyka (głównie wydatków dokonanych 
na zasadzie zwrotu kosztów, podlegających złożonym przepisom), w przypadku których 
szacunkowy poziom błędu wynosi 4,5 %; zauważa, że ogólny szacunkowy poziom błędu 
w wysokości 2,6 % nadal wykracza poza próg istotności ustalony przez Trybunał (2 %);

2. zauważa, że w 2018 r. na politykę transportową – w tym instrument „Łącząc Europę” 
(CEF), bezpieczeństwo transportu, prawa pasażerów, agencje działające w dziedzinie 
transportu oraz badania naukowe i innowacje związane z transportem („Horyzont 2020”) 
– udostępniono 4 248 mln EUR w środkach na zobowiązania i 2 454 mln EUR w 
środkach na płatności; ponadto zauważa, że Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i 
Sieci (INEA) zarządzała środkami na zobowiązania w wysokości 3 708,4 mln EUR i 
środkami na płatności w wysokości 1 950,5 mln EUR, zatwierdzonymi na CEF w 
sektorze transportu (rozdział 06 02) i na program „Horyzont 2020” (badania naukowe i 
innowacje związane z transportem – rozdział 06 03),

3. z zadowoleniem odnotowuje, że w 2018 r. ukończono procedurę mieszanego zaproszenia 
do składania wniosków w ramach CEF – Transport za rok 2017 z wykorzystaniem 
innowacyjnego podejścia, dzięki któremu udostępniono orientacyjny całkowity budżet w 
wysokości 1,35 mld EUR w formie dotacji unijnych łączonych z finansowaniem przez 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejski Bank 
Inwestycyjny, krajowe banki prorozwojowe lub inwestorów prywatnych; uważa, że 
należy przeprowadzić ocenę ex post takich projektów, aby ocenić skuteczność tego 
innowacyjnego podejścia; zauważa, że spośród wniosków złożonych w drugim terminie 
w kwietniu 2018 r. – koncentrujących się na projektach dotyczących innowacji i nowych 
technologii, w szczególności w dziedzinie paliw alternatywnych, w celu wsparcia polityki 
Komisji w zakresie czystej mobilności – wybrano 35 projektów na łączną kwotę 404,8 
mln EUR w ramach finansowania z CEF; zauważa, że potrzebne jest zwiększenie wiedzy 
beneficjentów o zasadach kwalifikowalności do CEF, w szczególności przez wyraźne 
rozróżnienie umów o realizację i umów o podwykonawstwo; przypomina, że kwot 
wydawanych w ramach instrumentu finansowego nie należy uważać za jedyne właściwe 
kryteria oceny jego wyników, i zachęca Komisję do pogłębienia oceny wyników 
osiągniętych w ramach projektów transportowych finansowanych przez UE oraz do 
prowadzenia pomiaru ich wartości dodanej oraz wydatków zorientowanych na wyniki;

4. zwraca się do europejskich koordynatorów TEN-T o przeprowadzenie wnikliwej oceny 
zakończonych projektów i usprawnień zrealizowanych wzdłuż korytarzy TEN-T w 
bieżącym okresie programowania oraz o przedstawienie tej oceny Parlamentowi i 
Komisji; ponadto zwraca się do Komisji, aby zaproponowała nowy mechanizm 
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ukierunkowany na wyniki, obejmujący krótko-, średnio- i długoterminowe planowanie i 
pomoc techniczną, tak aby zwiększyć wartość dodaną funduszy europejskich oraz 
zapewnić, że państwa członkowskie osiągną cele ukończenia wdrażania ustanowione na 
rok 2030 i 2050, odpowiednio w odniesieniu do sieci bazowej i do sieci kompleksowej;

5. z zadowoleniem odnotowuje, że 19 kwietnia 2018 r. przyjęto poprawkę do wieloletniego 
programu prac CEF, udostępniając orientacyjną całkowitą kwotę 450 mln EUR na cele 
związane z zaproszeniem do składania wniosków ogłoszonym w 2018 r. w ramach 
ogólnej puli środków finansowych CEF – Transport, aby wesprzeć projekty wspólnego 
zainteresowania związane z celami przekrojowymi, takimi jak cyfryzacja transportu, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i multimodalność; przypomina o znaczeniu 
koordynacji programów prac, aby wykorzystać synergie między sektorem transportu, 
energii i telekomunikacji; z zadowoleniem odnotowuje, że przyjęto decyzję w sprawie 
finansowania ustanawiającą roczny program prac CEF, umożliwiającą INEA ogłoszenie 
w 2019 r. zaproszenia do składania wniosków w ramach CEF – Transport, dotyczącego 
pomocy finansowej w formie dotacji na projekty wspólnego zainteresowania w 
dziedzinach takich jak odcinki transgraniczne, połączenia z portami morskimi oraz 
rozwój tych portów, a także łagodzenie wpływu hałasu i drgań generowanych przez 
transport kolejowy, przy czym udostępniona orientacyjna kwota wynosi ok. 100 mln 
EUR; przypomina, że aby osiągnąć konkretne korzyści w sektorze transportu, należy 
rozsądnie zarządzać budżetem i wydatkować środki na istotne i odpowiednie projekty 
inwestycyjne, które powinny być następnie terminowo wdrażane;

6. zauważa, że do stycznia 2019 r. – przez pięć lat trwania obecnego okresu programowania 
2014–2020 – wypłacono tylko około 23 % pierwotnie przyznanych środków, co stawia 
pod znakiem zapytania pełne wdrożenie CEF; przypomina, że aby uniknąć nawarstwiania 
się opóźnień w płatnościach, umorzeń i środków powracających przy końcu okresu 
programowania, z powodu których pozostałoby zbyt mało czasu na przekierowanie 
środków na inne projekty, INEA musi dokładnie monitorować techniczną i finansową 
realizację projektów, tak aby można było podjąć w odpowiednim czasie skuteczne 
działania naprawcze; przypomina, że Trybunał zalecił Komisji i INEA, aby zapewniły 
większą spójność i przejrzystość procedur wyboru projektów, stworzyły warunki lepiej 
sprzyjające terminowemu wdrażaniu programów oraz zmodyfikowały ramy wykonania 
w celu lepszego monitorowania wyników projektów;

7. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału nr 30/2018, w którym 
stwierdzono, że w rozporządzeniach UE uwzględniono główne rodzaje transportu 
publicznego, dzięki czemu ramy prawne UE są unikatowe na skalę światową, jeśli chodzi 
o prawa pasażerów; wyraża jednak ubolewanie w związku ze stwierdzeniem Trybunału, 
że wielu pasażerów nie ma wystarczającej wiedzy na temat przysługujących im praw i 
często nie może z nich skorzystać z powodu trudności z ich egzekwowaniem; przyłącza 
się zatem do postulatu Trybunału o zwiększenie spójności, jasności i skuteczności 
unijnych ram dotyczących praw pasażerów, podjęcie bardziej skutecznych i przejrzystych 
kampanii informacyjnych oraz zapewnienie krajowym organom odpowiedzialnym za 
egzekwowanie przepisów dodatkowych narzędzi służących egzekwowaniu praw 
pasażerów;

8. zauważa, że w 2018 r. Trybunał ocenił płatności związane z mobilnością i transportem w 
rozdziale „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w 
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kontekście poświadczenia wiarygodności za 2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
ustalenie, że poziom błędu rezydualnego w przypadku CEF – Transport i 
poprzedzającego go programu TEN-T, stanowiących kluczowe składowe płatności 
dotyczących mobilności i transportu, wynosi poniżej 1 %; zauważa, że po analizie 
transakcji z całego rozdziału „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” ogólny poziom błędu oszacowano na 4,2 %, czyli powyżej progu 
istotności;

9. ponownie domaga się, aby z uwagi na wielość źródeł finansowania Komisja zapewniała 
łatwy dostęp do projektów, najlepiej w ramach punktu kompleksowej obsługi, aby 
obywatele mogli śledzić postępy w realizacji i finansowanie infrastruktury 
współfinansowanej ze środków unijnych oraz przez EFIS; takie punkty kompleksowej 
obsługi muszą mieć szerokie uprawnienia w zakresie koordynacji, opierać się głównie na 
przepisach unijnych, mieć wymiar wielojęzyczny i ułatwiać zarządzanie wszystkimi 
ocenami oddziaływania na środowisko; zauważa, że w piątym roku obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych 2014–2020 absorpcja środków z EFIS nadal odbywała się 
wolniej, niż planowano; podkreśla, że błędy wykryto na poziomie beneficjentów, dlatego 
potrzebne są dodatkowe wytyczne w odniesieniu do kwalifikowalności kosztów;

10. zwraca uwagę, że znacznie wzrosła liczba instrumentów finansowych, dzięki czemu 
powstały nowe możliwości łączenia źródeł finansowania w sektorze transportu, lecz 
jednocześnie doprowadziło to do powstania złożonej struktury mechanizmów wokół 
budżetu Unii; wyraża zaniepokojenie, że instrumenty te, istniejące równolegle z 
budżetem Unii, mogą obniżyć poziom rozliczalności i przejrzystości, gdyż 
sprawozdawczość, audyt i kontrola publiczna nie są zsynchronizowane; wzywa Komisję 
do znalezienia sposobu zreformowania systemu budżetowego UE, a w szczególności 
najlepszego sposobu zadbania o to, by złożoność ogólnych ustaleń dotyczących 
finansowania nie wykraczała poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 
strategicznych UE oraz do zagwarantowania rozliczalności, przejrzystości i możliwości 
kontroli;

11. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego dla DG 
MOVE dotyczących nadzoru nad Shift2Rail oraz systemu monitorowania polityki 
bezpieczeństwa lotniczego i morskiego;

12. podkreśla znaczenie zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników w celu 
zapewnienia DG MOVE i INEA wiedzy specjalistycznej niezbędnej do sprostania ich 
wymagającej roli;

13. podkreśla, że polityka w zakresie infrastruktury transportowej daje doskonałą okazję do 
zwiększenia efektów synergii między potrzebami w zakresie obronności i cywilnymi a 
siecią TEN-T; z zadowoleniem odnotowuje, że w marcu 2018 r. – wraz z przyjęciem 
planu działania – do polityki w zakresie TEN-T dodano filar mobilności wojskowej oraz 
że Komisja zaproponowała, aby do budżetu CEF na lata 2021–2027 włączyć nową pulę 
środków w wysokości 6,5 mln EUR z przeznaczeniem na potrzeby mobilności 
wojskowej; podkreśla znaczenie analizy rozbieżności między wymogami wojskowymi a 
wymogami TEN-T dla stworzenia ścieżki realizacji projektów dotyczących 
infrastruktury podwójnego zastosowania, które mogłyby zostać objęte wsparciem w 
ramach CEF na lata 2021–2027 i wzmocnić sieć TEN-T; przypomina, że ten rozwój 
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sytuacji odzwierciedla strategiczną rolę sieci TEN-T w integracji unijnej infrastruktury w 
celu osiągnięcia szybkiej i płynnej mobilności na całym kontynencie, a także w poprawie 
naszej zdolności reagowania na sytuacje nadzwyczajne, takie jak kryzysy humanitarne, 
klęski żywiołowe lub cywilne sytuacje kryzysowe, a tym samym w dalszym rozwijaniu 
rynku wewnętrznego;

14. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie nowych projektów skoncentrowanych na 
mobilności miejskiej, efektywnej logistyce i infrastrukturze, w tym na portach 
przyszłości, o wartości około 105 mln EUR, w wyniku ogłoszonego w 2017 r. 
zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”; z 
zadowoleniem odnotowuje, że w ramach programu „Horyzont 2020” przyjęto 3-letni 
program prac dotyczący transportu na lata 2018–2020; przypomina, że Trybunał zalecił 
opracowanie ogólnounijnego planu rozwoju portów bazowych oraz przegląd liczby 
portów bazowych;

15. uważa, że sektor turystyki jest bardzo silnie powiązany z sektorem transportu; ponownie 
postuluje zatem, aby w przyszłych budżetach Unii przeznaczonych na turystykę dodano 
linię budżetową mającą na celu wspieranie działań na rzecz rozwoju sektora 
zrównoważonej turystyki;

16. zachęca Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi publikowała roczne 
przeglądy projektów w dziedzinie transportu i turystyki współfinansowanych ze środków 
EFRR oraz Funduszu Spójności, jak ma to miejsce w przypadku CEF;

17. proponuje w związku z tym, aby w stosunku do sektorów, za które odpowiedzialna jest 
Komisja Transportu i Turystyki, Parlament udzielił Komisji Europejskiej absolutorium z 
wykonania budżetu ogólnego Unii za rok budżetowy 2018.
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