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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Zwraca uwagę na fakt, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2004 Trybunał Obrachunkowy 
stwierdził znaczny wzrost działalności w zakresie kontroli wewnętrznych w DG TREN w 
tym roku, gdzie wartość poddanych kontroli kontraktów wzrosła z 52,92 do 504 milionów 
euro, a całkowita wartość korekt na korzyść Komisji wzrosła z 2,53 do 14,91 milionów 
euro w stosunku do roku 2003.

2. zwraca także uwagę, że zdaniem Trybunału, DG TREN powinna podjąć dalsze kroki w 
celu realizacji swych celów w zakresie kontroli, czyli 20% projektów oraz 35% 
całkowitych kosztów projektów, zdefiniować standardowe zestawienia kosztów oraz dla 
celów kontroli dokonać rozróżnienia na badania i prace;

3. z zadowoleniem stwierdza fakt, że w wyniku uwag Trybunału zawartych w poprzednich 
sprawozdaniach rocznych, w roku 2004 przyjęto nowy model decyzji Komisji zawierający 
bardziej precyzyjną definicję wydatków kwalifikujących się do finansowania i wydatków, 
które się do niego nie kwalifikują;

4. wyraża zaniepokojenie faktem, że przy wykorzystaniu 93% środków na pokrycie 
zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu, skorzystano jedynie z 60% środków na 
pokrycie płatności;

5. wyraża rozczarowanie faktem wykorzystania jedynie 25% środków na pokrycie 
zobowiązań oraz 11% środków na pokrycie płatności przeznaczonych na ochronę praw 
pasażerów;

6. zwraca uwagę na inną dziedzinę o niskim poziomie wykorzystania funduszy, a 
mianowicie program Marco Polo, gdzie wykorzystanie środków na pokrycie płatności 
osiągnęło jedynie poziom 46%.


