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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Europos Audito Rūmų (toliau – Audito Rūmai) išvadą, kad 2019 m. 
Europos Sąjungos konsoliduotosiose metinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais 
pateikta teisinga informacija apie ES finansinę būklę; vis dėlto apgailestauja, kad 2019 m. 
naudojant lėšas padaryta reikšmingų klaidų: įvertintas klaidų lygis siekia 2,7 proc., t. y. 
gerokai viršija 2 proc. reikšmingumo ribą; 

2. atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimą, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) atveju klaidų rizika yra maža; vis dėlto prašo Komisijos kartu su Audito Rūmais 
ir OLAF, siekiant išvengti sukčiavimo, atidžiai stebėti Sąjungos transporto projektus, nes 
viešųjų investicijų į infrastruktūrą atvejais itin dažnai linkstama sukčiauti; mano, kad tai 
būtina siekiant užtikrinti aukščiausių naudotojų saugos standartų laikymąsi; 

3. pažymi, kad 2019 m. judumo ir transporto politikai skirta 4 973 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 2 725 mln. EUR mokėjimų asignavimų, iš kurių 4 422 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 2 058 mln. EUR mokėjimų asignavimų, patvirtintų Europos 
transporto politikai (06 02) ir programai „Horizontas 2020“ – su transportu susijusiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms (06 03), valdė Inovacijų ir tinklų programų 
vykdomoji įstaiga (INEA); 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. pabaigoje iš visos dabartinei DFP skirtų ESI fondų 
asignavimų (465 milijardų eurų) sumos tik 40 % buvo išmokėta valstybėms narėms, 
palyginti su 46 % 2012 m. (atitinkami ankstesnės DFP metai) pabaigoje; pažymi, kad 
2019 m. visų asignavimų sumokėta dalis buvo 12 %, t. y. panaši į 2012 m. (atitinkami 
ankstesnės DFP metai) sumokėtų asignavimų dalį (13 %);

5. palankiai vertina tai, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl 2019 m. EITP 
transporto daugiametės darbo programos, paskirtas biudžetas – 1,4 mlrd. EUR ir 
daugiausia dėmesio skiriama devynių pagrindinio tinklo koridorių užbaigimui iki 
2030 m.;

6. palankiai vertina tai, kad 2019 m. pradėtas projektas „Greening the blue“, kuriuo 
siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir sukurti veiksmingesnes varymo sistemas, 
paremtas sulankstoma vėjo bure; pažymi, kad jis buvo finansuojamas iš Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo;

7. pažymi, kad šeštaisiais dabartinio 2014–2020 m. programavimo laikotarpio metais iki 
2020 m sausio mėnesio tik maždaug 31 proc. iš pradžių skirtų lėšų buvo išmokėtos, todėl 
kyla abejonių dėl visiško EITP įgyvendinimo; ragina Komisiją primygtinai skatinti 
valstybes nares gerokai paspartinti investicijas, taip pat ragina Komisiją sustiprinti 
stebėseną, atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį investuoti į infrastruktūrą siekiant greito 
ekonomikos atsigavimo po su COVID-19 susijusio ekonomikos nuosmukio ir užtikrinti 
sujungiamumą Europos lygmeniu; ragina Komisiją užtikrinti ilgalaikį ir nuoseklų 
įsipareigojimų planavimą ir ragina stiprinti finansavimo ir projektų tarpinių etapų siekių 
įgyvendinimo sąsają, siekiant užtikrinti, kad, visų pirma, centriniai transeuropinio 
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transporto tinklo (TEN-T) elementai būtų baigti kurti laiku iki 2030 m.; 

8. pakartoja, jog pritaria tam, kad 2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų planą TEN-T 
politika papildyta karinio mobilumo ramsčiu, nes taip padidinami mūsų pajėgumai 
reaguoti susidarius ekstremaliajai situacijai; apgailestauja dėl to, kad, Komisijai ir 
Parlamentui pasiūlius į 2021–2027 m. EITP biudžetą įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR dydžio 
paketą, skirtą karinio mobilumo reikmėms, atitinkama suma buvo labai sumažinta; 

9. ragina Komisiją toliau plėtoti savo mechanizmą ir priemones, kurias taikant piliečiai ir 
suinteresuotieji subjektai informuojami apie turizmo ir transporto projektus, kuriuos ji 
finansuoja iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo;

10. pakartoja Parlamento prašymą sukurti naują biudžeto eilutę turizmui, siekiant paremti šio 
nuo COVID-19 krizės smarkiai nukentėjusio ir Sąjungos ekonomikai labai svarbaus 
sektoriaus atsigavimą ir pertvarką ir užtikrinti didesnį jo atsparumą, parengtį ateičiai, 
skaitmeninimą ir tvarumą; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo auditą, kad 
įvertintų turizmo projektus, kurie 2007–2013 m. buvo bendrai finansuojami 
6,4 mlrd. EUR suma ir iki šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–2020 m. Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės pagerinti Sąjungos turizmo 
politiką; 

11. pažymi, kad Audito Rūmai savo 2019 m. audito metu atkreipė dėmesį į nepakankamą 
Sanglaudos fondo panaudojimą naujoms geležinkelio linijoms finansuoti; pabrėžia, kad 
labai svarbu investuoti į tvarius transporto tinklus, ir ragina pakankamų rezultatų 
nepasiekusias valstybes nares dėti daugiau pastangų šioje srityje;

12. pastebi, kad Audito Rūmai nustatė daug klaidų, susijusių su viešaisiais pirkimais, 
valstybės pagalbos taisyklėmis ir dotacijų skyrimo procedūromis, daugiausia 
„Sanglaudos“ ir „Gamtos išteklių“ išlaidų kategorijose; pažymi, kad šios klaidos prisidėjo 
20 % prie Audito Rūmų nustatyto didelės rizikos išlaidų klaidų lygio (2018 m. – 16 %), 
todėl Komisija turėtų nustatyti būdus, kaip sumažinti klaidų skaičių;

13. palankiai vertina tai, kad Komisija parengė viešųjų pirkimų veiksmų planą, jis nuo 
2014 m. buvo kelis kartus atnaujintas;

14. pažymi, kad iš bendrų Audito Rūmų gautų ir pateiktų audito įrodymų, matyti, kad 
pakategorės „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ išlaidose klaidų lygis buvo 
reikšmingas; Audito Rūmų vykdytas šios DFP pakategorės operacijų tikrinimas parodė, 
kad bendras įvertintas klaidų lygis yra 4,4 %;

15. rekomenduoja Komisijai aktyviau vykdyti informavimo kampaniją, susijusią su 
programos „Horizontas 2020“ finansavimo taisyklėmis, ypatingą dėmesį skiriant 
mažosios ir vidutinės įmonėms;

16. siūlo patvirtinti Komisijai ir vykdomosioms įstaigoms, kad 2019 finansinių metų 
Sąjungos bendrasis biudžetas transporto ir turizmo srityse įvykdytas.
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