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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poznamenává, že ve své výroční zprávě za rok 2004 Účetní dvůr zjistil, že v roce 2004 
došlo k výraznému zvýšení počtu interních auditů na GŘ pro dopravu a energetiku –
hodnota auditovaných smluv se zvýšila z 52,92 milionu EUR na 504,00 milionů EUR a 
celková hodnota úprav ve prospěch Komise vzrostla z 2,53 milionu EUR na 14,91 milionu 
EUR v meziročním srovnání 2003–2004;   

2. také poznamenává, že podle názoru Účetního dvora by mělo GŘ pro dopravu a energetiku 
přijmout další opatření pro dosažení svého cíle provést audit u 20 % projektů a u 35 % 
celkových nákladů projektů, vytvořit vzorová prohlášení o výdajích a pro účely auditu 
rozlišovat mezi studiemi a pracemi; 

3. vítá skutečnost, že v návaznosti na připomínky Dvora v předchozích výročních zprávách 
bylo v roce 2004 přijato vzorové rozhodnutí Komise, které podává přesnější definici 
uznatelných a neuznatelných nákladů;  

4. je znepokojen tím, že zatímco bylo využito 93 % položek závazků na dopravní 
bezpečnost, bylo vyčerpáno pouze 60 % položek plateb;

5. vyjadřuje své zklamání nad tím, že bylo využito pouze 25 % položek závazků a 11 % 
položek plateb, které byly k dispozici na ochranu práv cestujících; 

6. poznamenává, že další oblastí, v níž bylo plnění nízké, jsou položky plateb programu 
Marco Polo, v nichž bylo využito pouze 46 % prostředků, které byly k dispozici.


