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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Rekenkamer in haar jaarverslag 2004 constateert dat DG TREN in 2004 
aanzienlijk meer interne audits heeft verricht, waarbij de waarde van de doorgelichte 
contracten gestegen is van 52,92 miljoen euro tot 504,00 miljoen euro en de totale waarde 
van de aanpassingen in het voordeel van de Commissie gestegen is van 2,53 miljoen euro 
tot 14,91 miljoen euro (vergelijking tussen 2004 en 2003);

2. wijst er tevens op dat DG TREN volgens de Rekenkamer de nodige maatregelen moet 
nemen om te garanderen dat de doelstelling wordt gehaald om 20% van de projecten en 
35% van de totale kosten van projecten te controleren, modelformulieren voor 
kostendeclaraties moet opmaken en met het oog op de audits een duidelijker onderscheid 
moet maken tussen studies en werken;

3. is verheugd over het feit dat de Commissie, naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Rekenkamer in haar vorige verslagen, in 2004 een nieuw modelbesluit heeft goedgekeurd 
dat een preciezere definitie geeft van kosten die in aanmerking komen en kosten die niet 
in aanmerking komen;

4. is bezorgd over het feit dat, terwijl 93% van de vastleggingskredieten voor veilig vervoer 
werden gebruikt, de betalingskredieten slechts voor 60% werden uitgevoerd;

5. drukt zijn ontgoocheling uit over het feit dat slechts 25% van de vastleggingskredieten en 
11% van de betalingskredieten voor de bescherming van de rechten van reizigers werden 
gebruikt;

6. wijst erop dat ook op het gebied van Marco Polo de uitvoering gering is, met name een 
gebruik van slechts 46% van de beschikbare betalingskredieten.


