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Amendement 1
Peter van Dalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het feit dat de 
Rekenkamer tot de conclusie is gekomen 
dat de rekeningen van het Europees 
Spoorwegbureau voor 2009 betrouwbaar 
zijn en dat zij de onderliggende 
verrichtingen op alle materiële punten als 
wettig en regelmatig beschouwt;

1. neemt kennis van het feit dat de 
Rekenkamer tot de conclusie is gekomen 
dat de rekeningen van het Europees 
Spoorwegbureau voor 2009 betrouwbaar 
zijn en dat zij de onderliggende 
verrichtingen op alle materiële punten als 
wettig en regelmatig beschouwt, maar acht 
het zorgwekkend dat de Rekenkamer 
opnieuw de aandacht vestigt op 
annuleringen van en vertragingen bij 
aanbestedingen, terugkerende achterstand 
bij de uitvoering van betalingen en 
ingrijpende wijzigingen die in de loop van 
het jaar in het jaarlijks werkprogramma 
zijn aangebracht; acht de antwoorden van 
het Bureau op deze punten vaag en 
inadequaat;

Or. nl

Amendement 2
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wenst dat er aan de begroting van 
elk jaar een verslag wordt gehecht over de 
begrotingsoverschotten van de 
voorafgaande boekjaren, waarin wordt 
aangegeven waarom die middelen niet 
zijn gebruikt en hoe en wanneer ze zullen 
worden aangewend;
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Or. it

Amendement 3
Peter van Dalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het zorgwekkend dat de 
Rekenkamer opnieuw de aandacht vestigt 
op annuleringen van en vertragingen bij 
aanbestedingen, terugkerende achterstand 
bij de uitvoering van betalingen en 
ingrijpende wijzigingen die in de loop van 
het jaar in het jaarlijks werkprogramma 
zijn aangebracht; acht de antwoorden van 
het Bureau op deze punten vaag en 
inadequaat;

Schrappen

Or. nl

Amendement 4
Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het ontbreken van een 
gecentraliseerd systeem voor het 
registreren van inkomende facturen in 
aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de 
vertragingen bij het verrichten van 
betalingen; is ingenomen met de belofte 
van het Bureau dat er met ingang van 1 
september 2010 centraal zal worden 
geregistreerd;

5. merkt op dat het ontbreken van een 
gecentraliseerd systeem voor het 
registreren van inkomende facturen in 
aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de 
vertragingen bij het verrichten van 
betalingen; merkt niettemin op dat de 
centrale registratie van de facturen op 1 
september 2010 van start is gegaan;

Or. fr
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Amendement 5
Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de door de Rekenkamer 
gesignaleerde tekortkomingen op het 
gebied van het beheer van de inventaris 
van vaste activa, maar neemt nota van de 
verzekering van het Bureau dat dit 
probleem bij de rekeningen over 2010 zal 
worden opgelost; is van mening dat 
onzekerheid omtrent de precieze plaats 
van de goederen nogmaals aantoont dat 
een dubbele locatie problemen en extra 
kosten met zich meebrengt;

6. betreurt de door de Rekenkamer 
gesignaleerde tekortkomingen op het 
gebied van het beheer van de inventaris 
van vaste activa, maar neemt nota van de 
verzekering van het Bureau dat dit 
probleem bij de rekeningen over 2010 zal 
worden opgelost;

Or. fr

Amendement 6
Peter van Dalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat bij de 
eerstvolgende herziening van het mandaat 
van het Europees Spoorwegbureau, moet 
worden bepaald dat, met het oog op het 
efficiënt functioneren van het Bureau en 
het verantwoord omgaan met de 
financiële middelen die aan het Bureau 
ter beschikking worden gesteld, het 
Europees Spoorwegbureau één plaats van 
vestiging en conferentie heeft;

Or. nl
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Amendement 7
Peter van Dalen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt niettemin voor dat het Parlement 
aan de directeur van het Europees 
Spoorwegbureau kwijting verleent voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2009.

8. stelt voor dat het Parlement aan de 
directeur van het Europees 
Spoorwegbureau kwijting verleent voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2009 nadat de 
directeur van het Europees 
spoorwegbureau op afdoende wijze heeft 
uitgelegd hoe hij de door de Rekenkamer 
geconstateerde tekortkomingen zal 
wegwerken.

Or. nl


