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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на  Европейската 
железопътна агенция за 2009 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Агенцията е получила 16 060 000 евро в бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания от бюджета на ЕС за 2009 г.;

3. изразява съжаление, че Агенцията отново не е разрешила проблема с преноса на 
бюджетни кредити от една година за следващата; счита, че преносът на 41% от 
бюджетните кредити по дял II (имущество, обработка на данни и други 
административни разходи) и 61% от бюджетните кредити по дял III (оперативни 
разходи) представлява тежко нарушение на бюджетния принцип на ежегодност; 
изразява разочарование, че отговорът на Агенцията само преформулира проблема;

4. изразява загриженост поради факта, че Сметната палата отново подчертава 
отмяната и забавянето на процедурите за възлагане на обществени поръчки, честите 
закъснения при изпълнението на плащанията и значителните промени, внесени в 
годишната работна програма през годината; счита, че отговорът на Агенцията по 
тези въпроси е неясен и недостатъчен; 

5. отбелязва, че липсата на централизирана система за регистриране на входящите 
фактури е допринесла значително за забавянето на обработването на плащанията; 
приветства ангажимента на Агенцията за въвеждане на централизирано 
регистриране от 1 септември 2010 г.;

6. изразява съжаление предвид пропуските в управлението на инвентара на 
материалните активи, установени от Сметната палата, но отбелязва уверението на 
Агенцията, че това ще бъде коригирано в отчетите за 2010 г.; счита, че 
несигурността по отношение на местоположението на дълготрайните активи е още 
един пример за проблемите и допълнителните разходи, произтичащи от 
използването на две места;

7. изразява загриженост относно неспазването на Правилника за длъжностните лица и 
правилата за неговото прилагане при промяната с обратна сила на мястото на 
произход на трима служители; призовава Агенцията да възстанови всички 
неправомерни плащания;

8. въпреки това предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на 
Европейската железопътна агенция от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година.


