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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. 
išlaidos yra reikšmingai paveiktos klaidų, o įvertintas klaidų lygis yra 2,7 proc., t. y. 
gerokai viršija 2 proc. reikšmingumo ribą; 

2. atkreipia dėmesį į Europos Komisijos vertinimą, kad su Europos infrastruktūros tinklų 
priemone (EITP) susijusi klaidų rizika yra maža; vis dėlto prašo Komisijos kartu su 
Audito Rūmais ir OLAF atidžiai stebėti ES transporto projektus, nes viešųjų investicijų į 
infrastruktūrą atvejais itin dažnai susiduriama su sukčiavimu; 

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, leistųjų 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. palankiai vertina tai, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl 2019 m. EITP 
transporto žemėlapio, kuriam skirtas 1,4 mlrd. EUR biudžetas ir kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama devynių pagrindinio tinklo koridorių užbaigimui iki 2030 m.; 

5. 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 valstybes nares gerokai paspartinti 
investicijas, o Komisiją – sustiprinti stebėseną, atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį 
investuoti į infrastruktūrą siekiant greito ekonomikos atsigavimo po su COVID-19 
susijusio ekonomikos nuosmukio; 

6. pakartoja savo paramą tam, kad 2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų planą 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politika papildyta karinio mobilumo ramsčiu; 
apgailestauja dėl to, kad Komisijos ir Europos Parlamento pasiūlymo į 2021–2027 m. 
EITP biudžetą įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR paketą, skirtą karinio mobilumo poreikiams, 
lėšų kiekis buvo labai sumažintas; 

7. pakartoja Parlamento prašymą sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą turizmui, siekiant 
paremti šį sektorių, kuris labai nukentėjo nuo COVID-19 krizės; 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 ES 
turizmo politiką; 

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


