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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι στην ετήσια έκθεση για το έτος 2004 το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
σημαντική αύξηση στον τομέα των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου στη ΓΔ TREN 
για το 2004. Η αξία των ελεγχθέντων συμβάσεων αυξήθηκε από 52,92 εκατομμύρια ευρώ 
σε 504,00 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική αξία των προσαρμογών υπέρ της Επιτροπής 
ανήλθε από 2,53 εκατομμύρια ευρώ σε 14,91 εκατομμύρια ευρώ, εάν συγκριθεί το 2004 
με το 2003·

2. επισημαίνει επίσης ότι κατά την άποψη του Συνεδρίου η ΓΔ TREN πρέπει να λάβει 
πρόσθετα μέτρα με στόχο να ελεγχθεί το 20% των έργων και το 35% των συνολικών 
δαπανών για τα προγράμματα, να καθιερωθούν υποδείγματα δήλωσης δαπανών και να 
γίνει διάκριση μεταξύ των μελετών και των εργασιών για τους ελέγχους·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι με βάση τις επισημάνσεις του Συνεδρίου στις προηγούμενες 
ετήσιες εκθέσεις, εγκρίθηκε το 2004 ένα νέο υπόδειγμα απόφασης της Επιτροπής, το 
οποίο ορίζει σαφέστερα τις επιλέξιμες και τις μη επιλέξιμες δαπάνες·

4. εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ χρησιμοποιήθηκε το 93% των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων για την ασφάλεια των μεταφορών, αντίθετα απορροφήθηκε μόνο 
το 60% των πιστώσεων πληρωμών·

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνον το 25% των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και το 11% των πιστώσεων πληρωμών που 
διατέθηκαν για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών·

6. επισημαίνει ότι ένας άλλος τομέας, όπου διαπιστώθηκε χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ήταν 
οι πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα Marco Polo, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο το 
46% των διαθέσιμων κονδυλίων.  


