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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Observa que, no seu relatório anual relativo ao exercício de 2004, o Tribunal de Contas 
assinala que se verificou um aumento substancial na actividade de auditoria interna na DG 
TREN em 2004 em comparação com 2003, tendo o valor dos contratos auditados subido 
de 52,92 milhões de euros para 504,00 milhões de euros e o valor total das correcções a 
favor da Comissão subido de 2,53 milhões de euros para 14,91 milhões de euros;

2. Regista igualmente que, no entender do Tribunal, a DG TREN deverá adoptar medidas 
suplementares para atingir o seu objectivo de auditar 20 % dos projectos e 35 % dos 
montantes totais relativos a pagamentos finais, definir formulários normalizados de 
declaração de custos e estabelecer uma distinção clara entre estudos e trabalhos para 
efeitos de auditoria; 

3. Congratula-se com o facto de, no seguimento das observações do Tribunal nos relatórios 
anuais anteriores, a Comissão ter adoptado em 2004 um novo modelo de decisão que 
inclui uma definição mais rigorosa de custos elegíveis e não elegíveis;

4. Lamenta que, embora 93 % das dotações para pagamentos para a segurança dos 
transportes tenham sido utilizadas, apenas 60 % das dotações para pagamentos tenham 
sido aplicadas;

5. Manifesta a sua decepção pelo facto de apenas 25 % das autorizações e 11 % dos
pagamentos disponíveis para a protecção dos direitos dos passageiros terem sido 
utilizados;

6. Assinala que outro domínio em que se verificou uma reduzida execução foi o das dotações 
para pagamentos do programa Marco Polo, em que apenas foram utilizados 46 % dos 
fundos disponíveis.


