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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro 
železnice za rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve všech věcných 
ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že agentura obdržela z rozpočtu EU na rok 2009 částku 16 060 000 EUR
v prostředcích na závazky a na platby;

3. lituje, že agentura ještě nevyřešila problém přenosů prostředků z jednoho roku do 
druhého; soudí, že přenos 41 % prostředků v hlavě II (majetek, zpracování dat a jiné 
správní náklady) a 61 % prostředků v hlavě III (operační výdaje) je vážným porušením 
zásady ročního rozpočtu; je zklamán tím, že odpověď agentury pouze konstatuje, že tento 
problém existuje;

4. je znepokojen tím, že Účetní dvůr znovu upozornil na to, že u postupů zadávání veřejných 
zakázek dochází k jejich rušení a ke zpožděním, že se opakují opožděné platby a 
v průběhu roku se provádějí zásadní změny v ročním pracovním programu; odpověď 
agentury na tyto připomínky je podle jeho mínění vágní a nedostatečná; 

5. konstatuje, že neexistence centralizovaného systému pro registraci příchozích faktur 
významně přispěla ke zpožděním při vyřizování plateb; vítá závazek agentury zavést od 
1. září 2010 centrální registraci;

6. lituje nedostatků ve správě soupisu dlouhodobých aktiv, které zjistil Účetní dvůr, bere 
však na vědomí ujištění agentury, že v tomto ohledu dojde k nápravě v účetní závěrce za 
rok 2010; pokládá skutečnost, že panuje nejistota v tom, kde se nacházejí dlouhodobá 
aktiva, za další doklad problémů a dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že agentura 
má dvě pracovní místa;

7. vyjadřuje znepokojení nad porušením služebního řádu a prováděcích pravidel k němu
v případě, kdy bylo u tří zaměstnanců se zpětnou platností změněno místo jejich původu;
žádá agenturu, aby získala zpět veškeré neoprávněně provedené platby;

8. navrhuje, aby Parlament i za těchto okolností výkonnému řediteli Evropské agentury 
pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009 udělil.


