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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Evropske agencije za 
železniški promet za leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije z vseh 
pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je agencija iz proračuna EU za leto 2009 prejela 16.060.000 EUR za sredstva 
za prevzem obveznosti in sredstva za plačila;

3. obžaluje, da agenciji znova ni uspelo rešiti težave s prenosom proračunskih sredstev iz 
enega proračunskega leta v naslednje; meni, da je prenos 41 % sredstev iz Naslova II 
(lastnina, obdelava podatkov in drugi upravni stroški) in 61 % sredstev iz Naslova III 
(odhodki iz poslovanja) resna kršitev proračunskega načela enoletnosti; izraža 
razočaranje, ker je agencija v svojem odgovoru le znova omenila to težavo;

4. izraža zaskrbljenost, ker je Sodišče znova opozorilo na črtanja in zamude pri postopkih 
javnih naročil, ponavljajoče se zamude pri izvrševanju plačil in precejšnje spremembe 
letnega delovnega programa, ki so bile opravljene v teku leta; meni, da je bil odgovor 
agencije v zvezi s tem nejasen in neustrezen; 

5. ugotavlja, da je pomanjkanje centraliziranega sistema za evidentiranje prispelih faktur 
precej prispevalo k zamudam pri izvrševanju izplačil; pozdravlja zavezanost agencije k 
izvajanju centralne registracije od 1. septembra 2010;

6. izraža obžalovanje, da je Sodišče ugotovilo pomanjkljivosti pri vodenju evidence 
osnovnih sredstev, vendar je seznanjen z zagotovilom agencije, da bo to odpravila v 
zaključnem računu za leto 2010; meni, da je negotovost glede kraja, kjer se nahajajo 
osnovna sredstva, le še ena ponazoritev težav in dodatnih stroškov, ki nastajajo zaradi 
uporabe dveh sedežev;

7. izraža zaskrbljenost zaradi nespoštovanja kadrovskih predpisov in njihovih izvedbenih 
pravil pri retroaktivni spremembi kraja izvora treh članov osebja; poziva agencijo, naj 
izterja vsa neupravičeno izplačana sredstva;

8. kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za železniški 
promet podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009.


