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Tarkistus 1
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan rautatieviraston 
varainhoitovuoden 2009 tilit ovat 
luotettavat ja tilien perustana olevat toimet 
ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset;

1. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan rautatieviraston 
varainhoitovuoden 2009 tilit ovat 
luotettavat ja tilien perustana olevat toimet 
ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset, mutta on huolissaan siitä, 
että tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
tuonut esiin hankintamenettelyihin 
liittyneitä peruutuksia ja viivästyksiä, 
maksujen suorittamisessa ilmenneitä 
toistuvia viivästyksiä sekä vuotuiseen 
työohjelmaan vuoden kuluessa tehtyjä 
huomattavia muutoksia; katsoo, että 
virasto vastaa näihin huomautuksiin 
ylimalkaisesti ja vaillinaisesti;

Or. nl

Tarkistus 2
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa liittämään talousarvioon 
vuosittain selvityksen edellisten 
varainhoitovuosien saldosta ja syyt siihen, 
miksi varoja ei ole käytetty, ja miten ja 
milloin ne käytetään;

Or. it
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Tarkistus 3
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että 
tilintarkastustuomioistuin on tuonut 
jälleen esiin hankintamenettelyihin 
liittyneitä peruutuksia ja viivästyksiä, 
maksujen suorittamisessa ilmenneitä 
toistuvia viivästyksiä sekä vuotuiseen 
työohjelmaan vuoden kuluessa tehtyjä 
huomattavia muutoksia; katsoo, että 
virasto vastaa näihin huomautuksiin 
ylimalkaisesti ja vaillinaisesti;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 4
Dominique Riquet

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että tulevien laskujen 
keskitetyn kirjausjärjestelmän puuttuminen 
johti siihen, että maksujen käsittely 
viivästyi huomattavasti; panee tyytyväisenä
merkille, että virasto sitoutui ottamaan 
käyttöön keskusrekisterin 1. syyskuuta 
2010 lähtien;

5. panee merkille, että tulevien laskujen 
keskitetyn kirjausjärjestelmän puuttuminen 
johti siihen, että maksujen käsittely 
viivästyi huomattavasti; panee kuitenkin
merkille, että laskut kirjattiin keskitetysti
1. syyskuuta 2010 lähtien;

Or. fr

Tarkistus 5
Dominique Riquet

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää valitettavina puutteita, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
käyttöomaisuusluettelon hallinnoinnissa, 
mutta panee merkille, että virasto 
vakuuttaa tilanteen korjautuvan vuoden 
2010 tileissä; katsoo, että toinen esimerkki 
ongelmista on epävarmuus omaisuuserien 
sijainnista, ja toteaa, että kahden paikan 
käytöstä aiheutuu lisäkuluja;

6. pitää valitettavina puutteita, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
käyttöomaisuusluettelon hallinnoinnissa, 
mutta panee merkille, että virasto 
vakuuttaa tilanteen korjautuvan vuoden 
2010 tileissä;

Or. fr

Tarkistus 6
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että Euroopan 
rautatieviraston toimikauden seuraavassa 
tarkistuksessa on viraston tehokkaan 
toiminnan varmistamisen ja sille 
myönnettävien varojen vastuullisen 
valvonnan vuoksi täsmennettävä, että 
Euroopan rautatievirastolla on yksi ainoa 
toimi- ja kokouspaikka;

Or. nl

Tarkistus 7
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. ehdottaa kuitenkin, että parlamentti 
myöntää Euroopan rautatieviraston 

8. ehdottaa, että parlamentti myöntää 
Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle 
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pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2009.

vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009,
kun Euroopan rautatieviraston pääjohtaja 
on antanut tyydyttävän selvityksen siitä, 
miten hän aikoo korjata 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
puutteet.

Or. nl


