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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie 
finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok 2009 jest wiarygodne oraz że transakcje 
leżące u jego podstaw są – pod każdym istotnym względem – zgodne z prawem 
i prawidłowe;

2. zauważa, że Agencja otrzymała z budżetu UE na rok 2009 kwotę 16 060 000 EUR 
w postaci środków na pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie płatności;

3. ubolewa nad faktem, że Agencja po raz kolejny nie zajęła się problemem środków 
finansowych przenoszonych z jednego roku na kolejny; uważa, że przeniesienie 41% 
z Tytułu II (własność, przetwarzanie danych oraz inne koszty administracyjne) i 61% 
z Tytułu III (wydatki operacyjne) stanowi poważne naruszenie zasady jednoroczności 
budżetowej; jest rozczarowany faktem, że w odpowiedzi Agencja jedynie potwierdziła 
istnienie problemu;

4. wyraża zaniepokojenie faktem, że Trybunał po raz kolejny wykrył przypadki anulowania 
i opóźnień w procedurach przetargowych, powtarzające się przypadki opóźnień 
w realizacji płatności oraz znaczące zmiany w ciągu roku wprowadzone do rocznego 
programu prac; uważa, że odpowiedź Agencji dotycząca wspomnianych kwestii jest mało 
precyzyjna i nieadekwatna; 

5. zauważa, że brak scentralizowanego systemu służącego do rejestrowania przychodzących 
faktur znacząco przyczynił się do powstania opóźnień w realizacji płatności; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja zobowiązała się do wdrożenia centralnego 
systemu rejestracji od dnia 1 września 2010 r.;

6. ubolewa nad pojawieniem się wykrytych przez Trybunał nieprawidłowości w zarządzaniu 
wykazem aktywów trwałych, odnotowuje jednak zapewnienie ze strony Agencji, że 
nieprawidłowości te nie pojawią się w sprawozdaniu finansowym za rok 2010; uważa, że 
niejasności dotyczące lokalizacji aktywów trwałych są kolejnym przykładem problemów 
i dodatkowych kosztów wynikających z faktu, iż Agencja ma dwie siedziby;

7. wyraża zaniepokojenie faktem, że doszło do złamania regulaminu pracowniczego oraz 
przepisów wykonawczych do tego regulaminu przy dokonywaniu zmiany – z mocą 
wsteczną – miejsca pochodzenia trzech członków personelu; wzywa Agencję do 
odzyskania wszelkich nieuzasadnionych płatności;

8. proponuje jednakże, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.


