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Изменение 1
Peter van Dalen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Сметната 
палата счита, че отчетите на 
Европейската железопътна агенция за 
2009 г. са надеждни, а свързаните с тях 
операции са законосъобразни и редовни 
във всички съществени аспекти;

1. отбелязва факта, че Сметната палата 
счита, че отчетите на Европейската 
железопътна агенция за 2009 г. са 
надеждни, а свързаните с тях операции 
са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти, но изразява 
загриженост поради факта, че 
Сметната палата отново 
подчертава отмяната и забавянето 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, честите 
закъснения при изпълнението на 
плащанията и значителните 
промени, внесени в годишната 
работна програма през годината;
счита, че отговорът на Агенцията по 
тези въпроси е неясен и 
недостатъчен;

Or. nl

Изменение 2
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. изисква към бюджета за всяка 
година да се прилага специален доклад 
за пренесения от предходни години 
бюджетен излишък, който да 
обяснява защо тези средства не са 
били усвоени и как и кога ще бъдат 
използвани;
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Or. it

Изменение 3
Peter van Dalen

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост поради 
факта, че Сметната палата отново 
подчертава отмяната и забавянето 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, честите 
закъснения при изпълнението на 
плащанията и значителните 
промени, внесени в годишната 
работна програма през годината; 
счита, че отговорът на Агенцията по 
тези въпроси е неясен и 
недостатъчен;

заличава се

Or. nl

Изменение 4
Dominique Riquet

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че липсата на 
централизирана система за регистриране 
на входящите фактури е допринесла 
значително за забавянето на 
обработването на плащанията;
приветства ангажимента на 
Агенцията за въвеждане на 
централизирано регистриране от 1 
септември 2010 г.;

5. отбелязва, че липсата на 
централизирана система за регистриране 
на входящите фактури е допринесла 
значително за забавянето на 
обработването на плащанията; въпреки 
това отбелязва, че централизираното 
регистриране на фактурите влезе в 
сила на 1 септември 2010 г.;

Or. fr
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Изменение 5
Dominique Riquet

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. изразява съжаление предвид 
пропуските в управлението на 
инвентара на материалните активи, 
установени от Сметната палата, но 
отбелязва уверението на Агенцията, че 
това ще бъде коригирано в отчетите за 
2010 г.; счита, че несигурността по 
отношение на местоположението на 
дълготрайните активи е още един 
пример за проблемите и 
допълнителните разходи, 
произтичащи от използването на две 
места;

6. изразява съжаление предвид 
пропуските в управлението на 
инвентара на материалните активи, 
установени от Сметната палата, но 
отбелязва уверението на Агенцията, че 
това ще бъде коригирано в отчетите за 
2010 г.;

Or. fr

Изменение 6
Peter van Dalen

Проектостановище
Параграф 7 а (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. счита, че при първото 
преразглеждане на мандата на 
Европейската железопътна агенция 
следва да се уточни, че за да се 
гарантира ефективно функциониране 
на Агенцията и отговорен 
мониторинг на финансовите 
средства, които ще й бъдат 
предоставени, Европейската 
железопътна агенция ще има едно 
единствено седалище и място за 
конференции;
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Изменение 7
Peter van Dalen

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. въпреки това предлага Парламентът 
да освободи изпълнителния директор на 
Европейската железопътна агенция от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2009 година.

8. предлага Парламентът да освободи 
изпълнителния директор на 
Европейската железопътна агенция от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2009 година, когато 
директорът на Агенцията представи 
задоволително обяснение за начина, 
по който възнамерява да отстрани 
пропуските, установени от 
Сметната палата. 

Or. nl


