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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2009. gada 
pārskatus par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par 
likumīgiem un pareiziem;

2. atzīmē, ka aģentūra no ES 2009. gada budžeta saistību un maksājumu apropriācijās 
saņēma EUR 16 060 000;

3. pauž nožēlu, ka aģentūrai tomēr joprojām nav izdevies atrisināt problēmu, kas saistīta ar 
apropriāciju pārnešanu no viena gada uz nākamo; uzskata, ka, pārnesot 41 % apropriāciju 
II sadaļā (pamatlīdzekļi, datu apstrāde un citas administratīvās izmaksas) un 61 % 
apropriāciju III sadaļā (darbības izdevumi), ir nopietni pārkāpts budžeta gada pārskata 
princips; ir vīlies, ka aģentūras atbilde nav nekas cits, kā vien savādāks problēmas 
formulējums;

4. ir nobažījies, jo Revīzijas palāta atkal ir konstatējusi, ka tika atceltas un aizkavējās 
iepirkuma procedūras, ka atkārtoti kavējās maksājumu izpilde un ka gada laikā tika 
ievērojami grozīta gada darba programma; uzskata, ka aģentūras atbildes uz šīm piezīmēm 
ir neskaidras un neatbilstīgas;

5. norāda, ka centralizētas saņemto faktūrrēķinu reģistrēšanas sistēmas trūkuma dēļ 
ievērojami kavējās maksājumu apstrāde; atzinīgi vērtē aģentūras apņemšanos no 
2010. gada 1. septembra veikt centralizētu reģistrāciju;

6. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi nepilnības pamatlīdzekļu inventarizācijā, 
tomēr norāda — aģentūra ir apliecinājusi, ka 2010. gada pārskatos šīs nepilnības būs 
novērstas; uzskata — arī tas, ka ne vienmēr iespējams noskaidrot, kur tieši pamatlīdzekļi 
atrodas, liecina par problēmām un papildu izmaksām, kas rodas saistībā ar divām 
aģentūras darba vietām;

7. pauž bažas par to, ka, ar atpakaļejošu datumu mainot triju darbinieku izcelsmes vietu, nav 
ievēroti Civildienesta noteikumi un to īstenošanas kārtība; aicina aģentūru atgūt visus 
nepamatoti veiktos maksājumus;

8. lai gan ar iepriekšminētajiem iebildumiem, tomēr ierosina Parlamentam sniegt Eiropas 
Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par aģentūras 2009. finanšu gada 
budžeta izpildi.


