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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Raudteeagentuuri 
tegevdirektori tegevusele agentuuri 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele 
agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Raudteeagentuuri 
tegevdirektori tegevusele agentuuri 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele 
agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Raudteeagentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Raudteeagentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Raudteeagentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Raudteeagentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et agentuuri 2010. aasta 
eelarve oli kokku 24 147 240 eurot, mis on 
2009. aastaga võrreldes 14,9 % suurem; 
arvestades, et Euroopa Liidu esialgne 
panus agentuuri 2010. aasta eelarvesse oli 
23 260 000 eurot, mis on võrreldes 2009. 
aasta 16 060 000 euroga 44,83 % vähem;

C. arvestades, et agentuuri 2010. aasta 
eelarve oli kokku 24 147 240 eurot, mis on 
2009. aastaga võrreldes 14,9 % suurem; 
arvestades, et Euroopa Liidu esialgne 
panus agentuuri 2010. aasta eelarvesse oli 
23 260 000 eurot, mis on võrreldes 2009. 
aasta 16 060 000 euroga 44,83 % rohkem;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. peab kahetsusväärseks, et ekslik 
eelarveprognoos põhjustas teatavate 
investeeringute tühistamist või viivitust; 
nõuab tungivalt, et agentuur teavitaks

6. märgib, et ekslik eelarveprognoos 
põhjustas teatavate investeeringute 
tühistamist või viivitust; kutsub agentuuri 
üles teavitama viivitamata eelarve 
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viivitamata eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
rakendatud meetmetest, et võimaldada kulu 
paremat prognoosimist;

täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni rakendatud 
meetmetest, et võimaldada kulu paremat 
prognoosimist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb muret asjaolu üle, et 
kontrollikoda ei märkinud seda oma 
aruandes agentuuri eelarveaasta 2010 
raamatupidamise aastaaruande kohta; 
palub kontrollikojal seda puudust eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile selgitada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. avaldab veel kord kahetsust asjaolu üle, 
et agentuur ei suutnud taas lahendada
assigneeringute ühest aastast teise 
ülekandmise probleemi; on arvamusel, et 
ülekandmised kujutavad endast eelarve 
aastasuse põhimõtte tõsist rikkumist, mis 
näitab agentuuri tegevuse elluviimisel 
tekkinud viivitusi;

9. on arvamusel, et agentuur ei tegelenud 
piisavalt assigneeringute ühest aastast teise 
ülekandmise probleemiga; tuletab meelde, 
kui oluline on eelarve aastasuse 
põhimõte; kutsub agentuuri üles 
teavitama eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
nendest meetmetest, mis on võetud 
aastaeelarve täitmise parandamiseks ning 
eelarveassigneeringute ülekandmise 
vähendamiseks;
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Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub agentuuril teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni, kui valmib iga 
aasta eelarvele lisatav eriaruanne eelmistest 
aastatest üle kantud eelarveülejäägi kohta;
tuletab agentuurile meelde, et seda paluti 
juba eelmise eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse käigus;

11. palub agentuuril esitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile iga aasta 
eelarvele lisatav eriaruanne eelmistest 
aastatest üle kantud eelarveülejäägi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. nõuab lisaks tungivalt, et agentuur 
looks mitmeaastase kava ning töötaks
pikaajaliste eesmärkide põhjal välja 
mitmeaastased ülesanded ja nendega 
seotud peamised tulemusnäitajad; rõhutab, 
et see annaks sidusrühmadele paremat 
teavet eesmärkide/tegevuste, strateegiliste 
prioriteetide ja vahendite eraldamise kohta;

20. kutsub agentuuri üles looma 
mitmeaastase kava ning töötama
pikaajaliste eesmärkide põhjal välja 
mitmeaastased ülesanded ja nendega 
seotud peamised tulemusnäitajad; on 
arvamusel, et see annaks sidusrühmadele 
paremat teavet eesmärkide/tegevuste, 
strateegiliste prioriteetide ja vahendite 
eraldamise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab tungivalt, et agentuur 
rakendaks viivitamata siseauditi talituse 
soovitused, mis on seotud 2009. aastal 
teostatud personalijuhtimise auditiga; 
märgib, et kolme soovituse rakendamine
(personalijuhtimine iga-aastases 
kavandamises, eeskirjade ja läbipaistvuse 
põhimõtte järgimine töötajate hindamisel, 
personalieeskirjadest tehtava erandi 
avalikustamine) on viibinud 6–12 kuud või 
rohkem;

24. kutsub agentuuri üles rakendama
viivitamata siseauditi talituse soovitusi, mis 
on seotud 2009. aastal teostatud 
personalijuhtimise auditiga; märgib, et 
kolme soovituse rakendamisel
(personalijuhtimine iga-aastases 
kavandamises, eeskirjade ja läbipaistvuse 
põhimõtte järgimine töötajate hindamisel, 
personalieeskirjadest tehtava erandi 
avalikustamine) on tekkinud 6–12-kuuline
või pikem viivitus; palub agentuuril 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
siseauditi talituse soovituste rakendamisel 
tehtud edusammudest;

Or. en


