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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at det i Revisionsrettens årsberetning for 2004 konstateres, at der har været en 
væsentlig stigning i de interne revisionsaktiviteter i GD TREN i 2004, idet værdien af de 
reviderede kontrakter steg fra EUR 52,92 mio. til EUR 504,00 mio., og at den samlede 
værdi af tilpasninger i Kommissionens favør steg fra EUR 2,53 mio. til EUR 14,91 mio. 
ved en sammenligning mellem 2004 og 2003;

2. bemærker endvidere, at GD TREN efter Rettens opfattelse burde gøre en yderligere 
indsats for at nå sit revisionsmål på 20 % af projekterne og 35 % af de samlede 
projektomkostninger, udarbejde en standardformular for omkostningsopgørelser og klart 
afgrænse omfanget af de to vigtigste former for støtte, dvs. undersøgelser og arbejder;

3. glæder sig over, at der på grundlag af Rettens bemærkninger i tidligere årsberetninger er 
blevet vedtaget en ny standardafgørelse i Kommissionen i 2004 med en klar definition af 
støtteberettigede og ikke-støtteberettigede udgifter;

4. er foruroliget over, at 93 % af forpligtelsesbevillingerne til transportsikkerhed ganske vist 
blev udnyttet, men at kun 60 % af betalingsbevillingerne blev gennemført;

5. er skuffet over, at kun 25 % af forpligtelserne og 11 % af betalingerne til beskyttelse af 
passagerrettigheder blev udnyttet;

6. bemærker, at Marco Polo-betalingsbevillingerne, hvor kun 46 % af bevillingerne blev 
udnyttet, er et andet område, hvor gennemførelsen har været ringe.


