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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2004 fann att 
interngranskningsverksamheten vid generaldirektoratet för energi och transport avsevärt 
utökats under 2004, då värdet på granskade avtal steg från 52,92 miljoner EUR till 
504,00 miljoner EUR och det sammanlagda värdet på justeringarna till kommissionens 
fördel steg från 2,53 miljoner EUR till 14,91 miljoner EUR, när man jämför 2004 med 
2003.

2. Europaparlamentet konstaterar vidare att revisionsrätten anser att generaldirektoratet för 
energi och transport bör vidta ytterligare åtgärder för att nå sitt granskningsmål på 
20 procent av projekten och 35 procent av de sammanlagda projektkostnaderna, ta fram en
mall för kostnadsredovisningar och av granskningsskäl göra skillnad på studier och 
arbeten.

3. Europaparlamentet välkomnar det faktum att man, efter revisionsrättens iakttagelser i sina 
tidigare årsrapporter, antog en ny mall för kommissionsbeslut under 2004, som ger en 
snävare definition av stödberättigade och icke stödberättigade kostnader.

4. Europaparlamentet oroar sig över att, medan 93 procent av åtagandebemyndigandena för 
transportsäkerheten utnyttjades, gällde detta enbart 60 procent av 
betalningsbemyndigandena.

5. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att man enbart utnyttjade 25 procent av 
de åtagandebemyndiganden och 11 procent av de betalningsbemyndiganden som stod till 
förfoganden för skydd av passagerarnas rättigheter.

6. Europaparlamentet noterar att ett annat område där genomförandegraden varit låg är 
betalningsbemyndigandena för Marco Polo-programmet där enbart 46 procent av 
tillgängliga medel användes.


