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Amendamentul 1
Peter van Dalen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Curtea de Conturi a 
constatat fiabilitatea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate aferente 
exercițiului financiar 2009 și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, sub 
toate aspectele semnificative;

1. ia act de faptul că Curtea de Conturi a 
constatat fiabilitatea conturilor Agenției 
Europene a Căilor Ferate aferente 
exercițiului financiar 2009 și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, sub 
toate aspectele semnificative, dar se 
declară preocupat de faptul că Curtea de 
Conturi atrage din nou atenția asupra 
anulărilor și întârzierilor care afectează 
procedurile de achiziții publice, asupra 
succesiunii de plății întârziate și asupra 
modificărilor considerabile aduse 
programului anual de lucru în cursul 
exercițiului;  consideră că răspunsul 
Agenției cu privire la aceste aspecte este 
vag și inadecvat;

Or. nl

Amendamentul 2
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită să fie anexat bugetului aferent 
fiecărui exercițiu un raport ad hoc privind 
soldul exercițiilor anterioare, indicându-
se motivele neutilizării resurselor, precum 
și modalitățile și calendarul utilizării lor 
viitoare;

Or. it
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Amendamentul 3
Peter van Dalen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de faptul că Curtea a 
evidențiat, încă o dată, anulări și 
întârzieri în procedurile de achiziții 
publice, întârzieri repetate în execuția 
plăților și modificări semnificative aduse 
programului anual de activitate în cursul 
anului; consideră că răspunsul Agenției 
cu privire la aceste aspecte este vag și 
inadecvat;

eliminat;

Or. nl

Amendamentul 4
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că lipsa unui sistem centralizat 
pentru înregistrarea facturilor pe măsura 
primirii lor a contribuit în mod 
semnificativ la întârzierile în prelucrarea 
plăților; salută angajamentul Agenției în 
ceea ce privește implementarea unui 
sistem centralizat de înregistrare începând
de la 1 septembrie 2010;

5. consideră că lipsa unui sistem centralizat 
pentru înregistrarea facturilor pe măsura 
primirii lor a contribuit în mod 
semnificativ la întârzierile în prelucrarea 
plăților; ia act însă de înregistrarea 
centralizată a facturilor, care a demarat la 
1 septembrie 2010;

Or. fr

Amendamentul 5
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. regretă deficiențele identificate de Curte 
la nivelul gestiunii inventarului 
imobilizărilor, dar ia act de garanțiile 
oferite de Agenție cu privire la remedierea 
acestor deficiențe în conturile anuale din 
2010; consideră că incertitudinile legate 
de amplasarea imobilizărilor constituie o 
nouă ilustrare a problemelor și a 
costurilor suplimentare care rezultă în 
urma utilizării a două sedii;

6. regretă deficiențele identificate de Curte
la nivelul gestiunii inventarului 
imobilizărilor, dar ia act de garanțiile 
oferite de Agenție cu privire la remedierea 
acestor deficiențe în conturile anuale din 
2010;

Or. fr

Amendamentul 6
Peter van Dalen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că, în cursul primei 
revizuiri a mandatului Agenției Europene 
a Căilor Ferate, va trebui precizat că, în 
scopul asigurării funcționării eficace a 
Agenției și a monitorizării responsabile a 
resurselor financiare puse la dispoziția 
acesteia, Agenția Europeană a Căilor 
Ferate va avea un singur sediu 
administrativ și de conferințe;

Or. nl

Amendamentul 7
Peter van Dalen

Proiect de aviz
Punctul 8 
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune totuși ca Parlamentul să acorde 
directorului executiv al Agenției Europene 
a Căilor Ferate descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2009.

8. propune ca Parlamentul să acorde 
directorului executiv al Agenției Europene 
a Căilor Ferate descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2009 de îndată ce 
directorul Agenției Europene a Căilor 
Ferate va fi explicat în mod satisfăcător 
cum preconizează să rezolve problemele 
constatate de Curtea de Conturi.

Or. nl


