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Τροπολογία 1
Peter van Dalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι 
λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων για το 2009 είναι 
αξιόπιστοι και εκτιμά ότι οι υποκείμενες 
πράξεις, από κάθε ουσιώδη πλευρά, είναι 
νόμιμες και κανονικές·

1. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
για το 2009 είναι αξιόπιστοι και εκτιμά ότι 
οι υποκείμενες πράξεις, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, είναι νόμιμες και κανονικές, 
εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εφιστά για μια ακόμη φορά την προσοχή 
στις ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, στις 
επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην 
εξόφληση των πληρωμών και στις 
σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας κατά τη 
διάρκεια του έτους· θεωρεί την απάντηση 
του Οργανισμού σε σχέση με αυτά τα 
ζητήματα αόριστη και ανεπαρκή·

Or. nl

Τροπολογία 2
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να επισυνάπτεται στον 
προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού 
έτους ειδική έκθεση σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλεόνασμα που 
μεταφέρεται από προηγούμενα έτη, όπου 
θα διευκρινίζεται για ποιο λόγο δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες 



PE456.835v01-00 4/6 AM\854266EL.doc

EL

πιστώσεις και με ποιο τρόπο και πότε θα 
χρησιμοποιηθούν·

Or. it

Τροπολογία 3
Peter van Dalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τους προβληματισμούς του 
διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε 
εκ νέου ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, 
χρόνιες καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
πληρωμών και σημαντικές τροποποιήσεις 
του ετησίου προγράμματος εργασίας 
κατά τη διάρκεια του έτους· θεωρεί δε 
την απάντηση του Οργανισμού σε σχέση 
με αυτά τα ζητήματα αόριστη και 
ανεπαρκή·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 4
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παρατηρεί ότι η απουσία 
συγκεντρωτικού συστήματος καταχώρισης 
εισερχομένων τιμολογίων συμβάλλει 
σημαντικά στις καθυστερήσεις που 
σημειώνονται στην διεκπεραίωση των 
πληρωμών· εκφράζει την ικανοποίηση του 
για την δέσμευση του Οργανισμού να 
εφαρμόσει σύστημα κεντρικής
καταχώρισης από 1ης Σεπτεμβρίου 2010·

5. παρατηρεί ότι η απουσία 
συγκεντρωτικού συστήματος καταχώρισης 
εισερχομένων τιμολογίων συμβάλλει 
σημαντικά στις καθυστερήσεις που 
σημειώνονται στην διεκπεραίωση των 
πληρωμών· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
κεντρικό σύστημα καταχώρισης των 
τιμολογίων ετέθη σε εφαρμογή από 1ης 
Σεπτεμβρίου 2010·
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Or. fr

Τροπολογία 5
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες 
που εμφανίζονται στη διαχείριση του 
συστήματος απογραφής των παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού, όπως τις 
προσδιόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά 
σημειώνει τις διαβεβαιώσεις του 
Οργανισμού ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί 
στους λογαριασμούς του 2010· εκτιμά ότι 
η αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά 
τον εντοπισμό των παγίων στοιχείων 
ενεργητικού αποτελεί ακόμα ένα 
σύμπτωμα του προβλήματος και 
σημειώνει τις επιπρόσθετες δαπάνες που 
οφείλονται στη χρήση δύο εδρών·

6. εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες 
που εμφανίζονται στη διαχείριση του 
συστήματος απογραφής των παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού, όπως τις 
προσδιόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά 
σημειώνει τις διαβεβαιώσεις του 
Οργανισμού ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί 
στους λογαριασμούς του 2010·

Or. fr

Τροπολογία 6
Peter van Dalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκτιμά ότι, κατά την πρώτη 
αναθεώρηση της εντολής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, 
πρέπει να καθοριστεί ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία του Οργανισμού και η 
υπεύθυνη χρήση των χρηματοδοτικών 
πόρων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων 
θα έχει μία έδρα και έναν συνεδριακό 
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χώρο·

Or. nl

Τροπολογία 7
Peter van Dalen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. προτείνει εντούτοις να χορηγήσει το 
Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων απαλλαγή όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2009.

8. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2009 αφού ο διευθυντής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων διευκρινίσει με 
ικανοποιητικό τρόπο πώς προτίθεται να 
διορθώσει τις ελλείψεις που 
διαπιστώθηκαν από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

Or. nl


