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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι 
λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2009 είναι αξιόπιστοι 
και εκτιμά ότι οι υποκείμενες πράξεις, από κάθε ουσιώδη πλευρά, είναι νόμιμες και 
κανονικές·

2. σημειώνει ότι η ο Οργανισμός έλαβε 16°060°000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι ο Οργανισμός απέτυχε για μια ακόμη φορά να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα των μεταφορών πιστώσεων από το ένα έτος στο άλλο· θεωρεί ότι η 
μεταφορά πιστώσεων που υπερβαίνουν το 41 % του Τίτλου II (περιουσιακά στοιχεία, 
πληροφορική και λοιπές διοικητικές δαπάνες) και το 61 % του Τίτλου III (λειτουργικές 
δαπάνες) συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής του ετησίου χαρακτήρα του 
προϋπολογισμού· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η απάντηση του Οργανισμού δεν 
αποτελεί παρά απλή αναδιατύπωση του προβλήματος·

4. εκφράζει τους προβληματισμούς του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε εκ νέου 
ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, χρόνιες 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση πληρωμών και σημαντικές τροποποιήσεις του ετησίου 
προγράμματος εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους·  θεωρεί δε την απάντηση του 
Οργανισμού σε σχέση με αυτά τα ζητήματα αόριστη και ανεπαρκή· 

5. παρατηρεί ότι η απουσία συγκεντρωτικού συστήματος καταχώρισης εισερχομένων 
τιμολογίων συμβάλλει σημαντικά στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην 
διεκπεραίωση των πληρωμών· εκφράζει την ικανοποίηση του για την δέσμευση του 
Οργανισμού να εφαρμόσει σύστημα κεντρικής καταχώρισης από 1ης Σεπτεμβρίου 2010· 

6. εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που εμφανίζονται στη διαχείριση του συστήματος 
απογραφής των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, όπως τις προσδιόρισε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αλλά σημειώνει τις διαβεβαιώσεις του Οργανισμού ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί 
στους λογαριασμούς του 2010· εκτιμά ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τον 
εντοπισμό των παγίων στοιχείων ενεργητικού αποτελεί ακόμα ένα σύμπτωμα του 
προβλήματος και σημειώνει τις επιπρόσθετες δαπάνες που οφείλονται στη χρήση δύο 
εδρών·

7. εκφράζει τον προβληματισμό του για την αδυναμία συμμόρφωσης με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και τους κανόνες εφαρμογής αυτού όταν 
τροποποιείται με αναδρομική ισχύ ο τόπος καταγωγής τριών υπαλλήλων· καλεί τον 
Οργανισμό να επανεισπράξει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες πληρωμές·

8. προτείνει εντούτοις να χορηγήσει το Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
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προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2009.


