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Poprawka 1
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie 
przez Trybunał Obrachunkowy, iż 
sprawozdanie finansowe Europejskiej 
Agencji Kolejowej za rok 2009 jest 
wiarygodne oraz że transakcje leżące u 
jego podstaw są – pod każdym istotnym 
względem – zgodne z prawem 
i prawidłowe;

1. przyjmuje do wiadomości stwierdzenie 
przez Trybunał Obrachunkowy, iż 
sprawozdanie finansowe Europejskiej 
Agencji Kolejowej za rok 2009 jest 
wiarygodne oraz że transakcje leżące u 
jego podstaw są – pod każdym istotnym 
względem – zgodne z prawem i 
prawidłowe, lecz wyraża zaniepokojenie 
faktem, że Trybunał po raz kolejny wykrył 
przypadki anulowania i opóźnień w 
procedurach przetargowych, powtarzające 
się przypadki opóźnień w realizacji 
płatności oraz znaczące zmiany 
wprowadzone w ciągu roku do rocznego 
programu prac; uważa, że odpowiedź 
Agencji dotycząca wspomnianych kwestii 
jest mało precyzyjna i niewystarczająca;

Or. nl

Poprawka 2
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się załączania do budżetu na 
każdy rok sprawozdania ad hoc na temat 
salda poprzednich lat budżetowych ze 
wskazaniem przyczyn, dla których nie 
wykorzystano zasobów, jak również 
warunków i harmonogramu ich 
przyszłego wykorzystania;

Or. it
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Poprawka 3
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
Trybunał po raz kolejny wykrył przypadki 
anulowania i opóźnień w procedurach 
przetargowych, powtarzające się 
przypadki opóźnień w realizacji płatności 
oraz znaczące zmiany w ciągu roku 
wprowadzone do rocznego programu 
prac; uważa, że odpowiedź Agencji 
dotycząca wspomnianych kwestii jest mało 
precyzyjna i nieadekwatna;

skreślony

Or. nl

Poprawka 4
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że brak scentralizowanego 
systemu służącego do rejestrowania 
przychodzących faktur znacząco 
przyczynił się do powstania opóźnień w 
realizacji płatności; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Agencja zobowiązała 
się do wdrożenia centralnego systemu 
rejestracji od dnia 1 września 2010 r.;

5. zauważa, że brak scentralizowanego 
systemu służącego do rejestrowania 
przychodzących faktur znacząco 
przyczynił się do powstania opóźnień w 
realizacji płatności; odnotowuje jednak, że 
centralny system rejestracji faktur 
obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.;

Or. fr
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Poprawka 5
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. ubolewa nad pojawieniem się wykrytych 
przez Trybunał nieprawidłowości w 
zarządzaniu wykazem aktywów trwałych, 
odnotowuje jednak zapewnienie ze strony 
Agencji, że nieprawidłowości te nie 
pojawią się w sprawozdaniu finansowym 
za rok 2010; uważa, że niejasności 
dotyczące lokalizacji aktywów trwałych są
kolejnym przykładem problemów 
i dodatkowych kosztów wynikających z 
faktu, iż Agencja ma dwie siedziby;

6. ubolewa nad pojawieniem się wykrytych 
przez Trybunał nieprawidłowości w 
zarządzaniu wykazem aktywów trwałych, 
odnotowuje jednak zapewnienie ze strony
Agencji, że nieprawidłowości te nie 
pojawią się w sprawozdaniu finansowym 
za rok 2010;

Or. fr

Poprawka 6
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że podczas pierwszej 
zmiany mandatu Europejskiej Agencji 
Kolejowej konieczne będzie 
sprecyzowanie, że w trosce o skuteczne 
funkcjonowanie Agencji i odpowiedzialne 
monitorowanie środków finansowych 
udostępnionych Agencji Europejska 
Agencja Kolejowa będzie miała tylko 
jedną siedzibę i miejsce konferencji;

Or. nl
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Poprawka 7
Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. proponuje jednakże, aby Parlament 
udzielił dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2009.

8. proponuje jednakże, aby Parlament 
udzielił dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Kolejowej 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2009, jak tylko dyrektor 
Europejskiej Agencji Kolejowej wyjaśni w 
sposób zadowalający, w jaki sposób 
zamierza zaradzić nieprawidłowościom 
stwierdzonym przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. nl


