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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka Európskej 
železničnej agentúry za rok 2009 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú zo 
všetkých podstatných hľadísk zákonné a správne;

2. berie na vedomie, že agentúra dostala z rozpočtu EÚ na rok 2009 16 060 000 EUR 
vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra opäť nedokázala vyriešiť problém prenosu 
rozpočtových prostriedkov z jedného roka do druhého; domnieva sa, že prenos 41 % 
z druhej hlavy (nehnuteľný majetok, spracovanie údajov a iné administratívne náklady) 
a 61 % z tretej hlavy (operačné výdavky) sú vážnym porušením zásady ročnej platnosti 
rozpočtu; vyjadruje sklamanie z toho, že v odpovedi agentúry sa tento problém len 
opätovne uvádza;

4. je znepokojený tým, že Dvor audítorov opäť poukázal na zrušenie a oneskorenia v 
postupoch verejného obstarávania, opakované oneskorenia vykonania platieb a výrazné 
zmeny ročného plánu práce počas roka; považuje odpoveď agentúry v týchto bodoch za 
neurčitú a neadekvátnu; 

5. konštatuje, že skutočnosť, že agentúra nemá centralizovaný systém registrácie 
prichádzajúcich faktúr, výraznou mierou prispela k oneskoreniam v spracúvaní platieb; 
víta záväzok agentúry zaviesť centralizovanú registráciu od 1. septembra 2010;

6. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami vo vedení inventárneho súpisu dlhodobého 
majetku zistenými Dvorom audítorov, ale berie na vedomie uistenie agentúry, že 
v závierke za rok 2010 dôjde k náprave; považuje neistotu spojenú s umiestnením 
dlhodobého majetku za ďalší prejav problémov a dodatočných nákladov vyplývajúcich 
z používania dvoch miest;

7. vyjadruje znepokojenie nad neschopnosťou agentúry dodržať služobný poriadok a jeho 
vykonávacie predpisy pri zmene miesta pôvodu troch zamestnancov so spätnou 
splatnosťou; vyzýva agentúru, aby spätne získala všetky neodôvodnené platby; 

8. napriek tomu navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej 
železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.


