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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Kolejowej za rok 
budżetowy 2010;

Or. en
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Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Kolejowej za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ogólny budżet 
Agencji na 2010 r. wynosił 24 147 240 
EUR, co jest kwotą o 14,9% wyższą w 
porównaniu z rokiem budżetowym 2009; 
mając na uwadze, że początkowy wkład 
Unii Europejskiej do budżetu Agencji na 
2010 r. wyniósł 23 260 000 EUR w 
porównaniu z 16 060 000 EUR w 2009 r. , 
co stanowi spadek o 44,83%,

C. mając na uwadze, że ogólny budżet 
Agencji na 2010 r. wynosił 
24 147 240 EUR, co jest kwotą o 14,9% 
wyższą w porównaniu z rokiem 
budżetowym 2009; mając na uwadze, że 
początkowy wkład Unii Europejskiej do 
budżetu Agencji na 2010 r. wyniósł 
23 260 000 EUR w porównaniu z 
16 060 000 EUR w 2009 r., co stanowi 
wzrost o 44,83%,

Or. en

Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że błędy w 
prognozach budżetowych doprowadziły do 
anulowania lub opóźnienia niektórych 
inwestycji; wzywa Agencję do 
natychmiastowego poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
środkach wdrożonych w celu umożliwienia 
przygotowywania lepszych prognoz 
wydatków;

6. stwierdza, że błędy w prognozach 
budżetowych doprowadziły do anulowania 
lub opóźnienia niektórych inwestycji;
wzywa Agencję do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
środkach wdrożonych w celu umożliwienia 
przygotowywania lepszych prognoz 
wydatków;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża obawę z powodu faktu, że 
sytuacja nie została zgłoszona przez 
Trybunał Obrachunkowy w jego 
sprawozdaniu w sprawie sprawozdań 
finansowych Agencji za rok budżetowy 
2010; wzywa Trybunał Obrachunkowy do 
wyjaśnienia tego pominięcia organowi 
udzielającemu absolutorium;

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa raz jeszcze nad tym, że Agencji 
po raz kolejny nie udało się rozwiązać 

9. jest zdania, że Agencja nie zajęła się 
wystarczająco problemem środków 
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problemu środków finansowych 
przenoszonych z jednego roku na rok 
następny; uważa, że przeniesienie stanowi 
poważne naruszenie zasady 
jednoroczności budżetu i świadczy o 
opóźnieniach w realizacji działań Agencji;

finansowych przenoszonych z jednego 
roku na rok następny; przypomina o 
znaczeniu zasady jednoroczności budżetu;
wzywa Agencję do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
działaniach podjętych w celu lepszego 
wykonania budżetu rocznego oraz 
zmniejszenia przenoszonych środków 
budżetowych;

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Agencję do informowania 
organu udzielającego absolutorium o 
ukończeniu sprawozdania na temat 
niewykorzystanych przeniesionych 
środków z lat ubiegłych, które ma być 
dołączane do każdego rocznego budżetu; 
przypomina Agencji, że wezwanie to 
zostało już wyrażone w trakcie poprzedniej 
procedury udzielania absolutorium;

11. wzywa Agencję do przedstawiania 
organowi udzielającemu absolutorium 
sprawozdania na temat niewykorzystanych 
środków przeniesionych z lat ubiegłych, 
które ma być dołączane do każdego 
budżetu rocznego;

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponadto wzywa Agencję do stworzenia 
wieloletniego planu, w którym 
długoterminowym celom zostaną 
przypisane wieloletnie zadania i powiązane 

20. wzywa Agencję do stworzenia 
wieloletniego planu, w którym 
długoterminowym celom zostaną 
przypisane wieloletnie zadania i powiązane 
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kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania; podkreśla, że przyczyniłoby się 
to do lepszego dostarczania 
zainteresowanym stronom informacji 
dotyczących celów lub działań, priorytetów 
strategicznych i alokacji zasobów;

kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania; jest zdania, że przyczyniłoby się 
to do lepszego dostarczania 
zainteresowanym stronom informacji 
dotyczących celów lub działań, priorytetów 
strategicznych i alokacji zasobów;

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Agencję do niezwłocznego 
wdrożenia zaleceń IAS związanych z 
audytem zarządzania zasobami ludzkimi, 
przeprowadzonym przez IAS w 2009 r.; 
zauważa bowiem, że realizacja trzech z 
tych zaleceń (dotyczących zarządzania 
zasobami ludzkimi w planowaniu rocznym, 
przestrzegania przepisów i zasad 
przejrzystości w ocenie pracowników, 
ujawniania wyjątków od regulaminu 
pracowniczego) opóźnia się o 6–12 
miesięcy lub więcej;

24. wzywa Agencję do niezwłocznego 
wdrożenia zaleceń IAS związanych z 
audytem zarządzania zasobami ludzkimi, 
przeprowadzonym przez IAS w 2009 r.;
zauważa, że realizacja trzech z tych 
zaleceń (dotyczących zarządzania 
zasobami ludzkimi w planowaniu rocznym, 
przestrzegania przepisów i zasad 
przejrzystości w ocenie pracowników, 
ujawniania wyjątków od regulaminu 
pracowniczego) opóźnia się o 6–12 
miesięcy; wzywa Agencję do 
informowania organu udzielającego 
absolutorium o postępach we wdrażaniu 
tych zaleceń IAS;

Or. en


