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Muudatusettepanek 1
Peter van Dalen

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
kontrollikoda tunnistas Euroopa 
Raudteeagentuuri 2009. aasta 
raamatupidamisaruande usaldusväärseks 
ning aruande aluseks olevad tehingud 
kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja 
korrektseteks;

1. võtab teadmiseks asjaolu, et 
kontrollikoda tunnistas Euroopa 
Raudteeagentuuri 2009. aasta 
raamatupidamisaruande usaldusväärseks 
ning aruande aluseks olevad tehingud 
kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja 
korrektseteks, kuid väljendab muret selle 
üle, et kontrollikoda juhtis taas 
tähelepanu hankemenetluste 
tühistamisele ning nendes tekkinud 
viivitustele, korduvatele viivitustele 
maksete sooritamisel ja aasta jooksul 
sama aasta töökavas tehtud olulistele 
muudatustele; on seisukohal, et neid 
punkte käsitlev agentuuri vastus on 
ebamäärane ja ebapiisav;

Or. nl

Muudatusettepanek 2
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et eelarvele lisataks igal aastal 
asjakohane aruanne eelnenud 
eelarveaastatest üle kantud summade 
kohta, milles on ära toodud vahendite 
kasutamata jätmise põhjused ja nende 
tulevase kasutamise kord ning ajakava;

Or. it
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Muudatusettepanek 3
Peter van Dalen

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on mures, et kontrollikoda tõi jälle välja 
hankemenetluste tühistamised ning 
nendes tekkinud viivitused, korduvad 
viivitused maksete sooritamisel ja aasta 
jooksul sama aasta töökavas tehtud 
olulised muudatused; on seisukohal, et 
neid punkte käsitlev agentuuri vastus on 
ebamäärane ja ebapiisav;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 4
Dominique Riquet

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et süsteemi puudumine 
sissetulevate arvete tsentraalseks
registreerimiseks aitas olulisel määral 
kaasa maksete käitlemisel tekkinud 
viivituste tekkimisele; tunneb heameelt 
agentuuri võetud kohustuse üle võtta
tsentraalne registreerimissüsteem
kasutusele alates 1. septembrist 2010;

5. märgib, et süsteemi puudumine 
sissetulevate arvete tsentraalseks 
registreerimiseks aitas olulisel määral 
kaasa maksete käitlemisel tekkinud 
viivituste tekkimisele; märgib siiski, et 
arvete tsentraalne registreerimissüsteem
hakkas tööle 1. septembril 2010;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Dominique Riquet

Arvamuse projekt
Lõige 6 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. avaldab kahetsust kontrollikoja 
tuvastatud puuduste pärast põhivara 
inventarinimestiku haldamisel, kuid võtab 
teadmiseks agentuuri kinnituse, et 2010. 
aasta aruandes see puudus parandatakse; 
on seisukohal, et kindlusetus põhivara 
asukoha suhtes näitab veel kord kahest 
asukohast tulenevaid probleeme ja 
täiendavaid kulusid;

6. avaldab kahetsust kontrollikoja 
tuvastatud puuduste pärast põhivara 
inventarinimestiku haldamisel, kuid võtab 
teadmiseks agentuuri kinnituse, et 2010. 
aasta aruandes see puudus parandatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Peter van Dalen

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et Euroopa 
Raudteeagentuuri volituste järgmisel 
läbivaatamisel on agentuuri tulemusliku 
tegevuse ja tema käsutusse antud 
rahaliste vahendite vastutustundliku 
järelevalve tagamiseks vaja täpsustada, et 
Euroopa Raudteeagentuuril on üks ainus  
töö- ja koosolekukoht;

Or. nl

Muudatusettepanek 7
Peter van Dalen

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. teeb sellegipoolest Euroopa 
Parlamendile ettepaneku anda heakskiit 

8. teeb Euroopa Parlamendile ettepaneku 
anda heakskiit Euroopa Raudteeagentuuri 
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Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori 
tegevusele agentuuri 2009. aasta eelarve 
täitmisel.

tegevdirektori tegevusele agentuuri 2009. 
aasta eelarve täitmisel, niipea kui Euroopa 
Raudteeagentuuri direktor on andnud 
rahuldava vastuse selle kohta, kuidas ta 
kavatseb parandada kontrollikoja poolt 
välja toodud puudused.

Or. nl


