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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten fastslog, at Det Europæiske Jernbaneagenturs 
årsregnskab for 2009 var korrekt, og mente, at de underliggende transaktioner i alt 
væsentligt var lovlige og formelt rigtige;

2. konstaterer, at agenturet modtog 16 060 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger 
fra EU's budget for 2009;

3. beklager, at agenturet på ny ikke har været i stand til at behandle problemet med 
bevillinger, der bliver fremført fra et år til et andet; anser fremførslen af 41 % af afsnit II 
(ejendomme, databehandling og andre administrative udgifter) og 61 % af afsnit III 
(aktionsudgifter) for at være en alvorlig overtrædelse af budgetprincippet om etårighed; 
beklager, at agenturets svar udelukkende gentager problemet;

4. er bekymret over, at Revisionsretten på ny har fremhævet annullering af og forsinkelser i 
procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af 
betalinger og væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram i løbet af året; mener, at 
agenturets svar på disse punkter er vage og utilstrækkelige; 

5. bemærker, at manglen på et centraliseret system til registrering af modtagne fakturaer 
betydeligt bidrog til forsinkelserne i behandlingen af betalingerne; glæder sig over, at 
agenturet har forpligtet sig til at gennemføre centraliseret registrering fra 1. september 
2010;

6. beklager manglerne i forvaltningen af opgørelsen over anlægsaktiver, som Revisionsretten 
har fundet frem til, men bemærker agenturets erklæring om, at der vil blive rettet op på 
dette i regnskabet for 2010; mener, at usikkerheden omkring placering af anlægsaktiver er 
et andet tegn på problemerne og de yderligere udgifter ved at anvende to arbejdssteder;

7. er foruroliget over den manglende overholdelse af personalevedtægten og dens 
gennemførelsesbestemmelser, når tre ansattes hjemsted ændres med tilbagevirkende kraft; 
opfordrer agenturet til at inddrive de uretmæssige betalinger;

8. foreslår ikke desto mindre, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det 
Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2009.


