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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. upozorňuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe na rok 2004 uvádza, že 
v roku 2004 sa značne zvýšila výkonnosť interného auditu v GR pre energetiku a dopravu, 
keď hodnota kontrolovaných kontraktov vzrástla z 52,92 miliónov EUR v roku 2003 na 
504,00 miliónov EUR v roku 2004 a celková hodnota úprav v prospech Komisie vzrástla 
z 2,53 milióna EUR v roku 2003 na 14,91 milióna EUR v roku 2004;

2. zároveň poznamenáva, že podľa názoru Dvora audítorov by malo GR pre energetiku 
a dopravu podniknúť ďalšie kroky s cieľom dosiahnuť ciele auditu - 20% projektov a 35% 
celkových projektových nákladov, vypracovať výkazy nákladov na model a rozlišovať 
medzi štúdiami a prácami na účely auditu;

3. víta skutočnosť, že podľa pripomienok Dvora audítorov v jeho výročných správach 
z predošlých rokov bolo v roku 2004 prijaté nové rozhodnutie Komisie týkajúce sa 
modelov, ktoré presnejšie vymedzuje oprávnené a neoprávnené náklady;

4. je znepokojený tým, že zatiaľ čo z viazaných rozpočtových prostriedkov na bezpečnosť 
dopravy sa použilo 93%, bolo uvoľnených iba 60% výdavkových rozpočtových 
prostriedkov;

5. vyjadruje sklamanie nad tým, že sa použilo iba 25% viazaných a 11% výdavkových 
rozpočtových prostriedkov na ochranu práv cestujúcich;

6. konštatuje, že ďalšou oblasťou s nízkym plnením boli výdavkové rozpočtové prostriedky 
programu Marco Polo, kde bolo použitých iba 46% dostupných prostriedkov.


