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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai nustatė, kad Europos geležinkelio agentūros 
2009 m. finansinės sąskaitos patikimos, o sandoriai, kuriais jos pagrįstos, visais 
reikšmingais atžvilgiais teisėti ir tvarkingi;

2. pažymi, kad agentūra iš ES bendrojo 2009 m. biudžeto gavo 16 060 000 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų;

3. apgailestauja dėl to, kad agentūra ir šį kartą neišsprendė asignavimų perkėlimo iš vienų 
metų į kitus problemos; mano, kad II išlaidų kategorijos (nuosavybė, duomenų 
apdorojimas ir kitos administracinės išlaidos) 41 proc. ir III išlaidų kategorijos (veiklos 
išlaidos) 61 proc. lėšų perkėlimas šiurkščiai pažeidžia biudžeto metinio periodiškumo 
principą; apgailestauja, kad savo atsakyme agentūra tik perfrazuoja problemą;

4. yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai dar kartą atkreipė dėmesį į tai, jog per šiuos 
metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo 
vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių metinės darbų programos pakeitimų; mano, kad 
agentūros atsakymai į šiuos klausimus yra migloti ir nepakankami; 

5. pažymi, kad svarbi priežastis, lėmusi mokėjimų vykdymo vilkinimą, – neįdiegta 
centralizuota gaunamų sąskaitų registravimo sistema; palankiai vertina tai, kad agentūra 
pasirengusi įdiegti centralizuotą sistemą nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.;

6. apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė, jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto 
inventorizaciją, tačiau pažymi, kad agentūra užtikrino, jog jie bus ištaisyti 2010 m. 
apskaitoje; mano, kad tai, jog ne visada žinoma ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą 
įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla dėl to, jog dirbama dviejose darbo 
vietose;

7. yra susirūpinęs dėl to, kad nebuvo laikomasi Tarnybos nuostatų ir jų įgyvendinimo 
taisyklių, kai trijų darbuotojų kilmės vieta buvo pakeista atgaline data; ragina agentūrą 
susigrąžinti nepagrįstas išmokas;

8. vis dėlto siūlo Parlamentui suteikti patvirtinimą Europos geležinkelio agentūros 
vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


