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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenției Europene a 
Căilor Ferate aferente exercițiului financiar 2009 și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, sub toate aspectele semnificative;

2. observă că Agenția a dispus de 16 060 000 EUR în credite de angajament și de plată de la 
bugetul UE pentru 2009;

3. regretă că Agenția a înregistrat un nou eșec în soluționarea problemei reportării creditelor 
de la un exercițiu financiar la următorul; consideră că reportarea a 41 % din creditele 
aferente titlului II (proprietăți, prelucrarea datelor și alte costuri administrative) și a 61 % 
din creditele aferente titlului III (cheltuieli operaționale) reprezintă o încălcare gravă a 
principiului bugetar al anualității; este dezamăgit de faptul că răspunsul Agenției nu 
reprezintă decât o reafirmare a problemei;

4. este preocupat de faptul că Curtea a evidențiat, încă o dată, anulări și întârzieri în 
procedurile de achiziții publice, întârzieri repetate în execuția plăților și modificări 
semnificative aduse programului anual de activitate în cursul anului; consideră că 
răspunsul Agenției cu privire la aceste aspecte este vag și inadecvat; 

5. consideră că lipsa unui sistem centralizat pentru înregistrarea facturilor pe măsura primirii 
lor a contribuit în mod semnificativ la întârzierile în prelucrarea plăților; salută 
angajamentul Agenției în ceea ce privește implementarea unui sistem centralizat de 
înregistrare începând de la 1 septembrie 2010;

6. regretă deficiențele identificate de Curte la nivelul gestiunii inventarului imobilizărilor, 
dar ia act de garanțiile oferite de Agenție cu privire la remedierea acestor deficiențe în 
conturile anuale din 2010; consideră că incertitudinile legate de amplasarea imobilizărilor 
constituie o nouă ilustrare a problemelor și a costurilor suplimentare care rezultă în urma 
utilizării a două sedii;

7. își exprimă preocuparea cu privire la nerespectarea Statutului funcționarilor și a normelor 
de aplicare a acestuia, în condițiile în care s-a operat retroactiv modificarea locului de 
origine pentru trei membri ai personalului; solicită Agenției să recupereze orice plăți 
necuvenite care s-au efectuat;

8. propune totuși ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene a 
Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2009.


