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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Европейската 
железопътна агенция за финансовата 2010 година са надеждни, а свързаните с тях 
операции са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Агенцията е получила 24 100 000 EUR под формата на бюджетни 
кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания от бюджета на 
Съюза за 2010 г. и че броят на служителите е нараснал от 125 на 142;

3. изразява загриженост, че Агенцията пренася значителна сума в размер на 5 500 000 
EUR от финансовата 2010 към финансовата 2011 година; счита, че преносът на 
бюджетни кредити представлява сериозно нарушение на принципа на ежегодност 
на бюджета;

4. счита, че в условията на финансова криза е особено важно да се оптимизира 
усвояването на бюджетните ресурси, и настоятелно призовава Комисията и 
Агенцията да проучат и определят действителните бюджетни нужди, за да може 
Агенцията да изпълнява всички възложени й задачи;

5. припомня, че още през финансовата 2008 и 2009 година Агенцията пренесе 
значителни суми към следващата финансова година; счита, че тези тежки 
нарушения на принципа на ежегодност на бюджета не могат да бъдат допускани в 
бъдеще и че в случай на ново нарушение на този бюджетен принцип 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета следва да 
бъде отказано; призовава Агенцията да предприеме незабавно необходимите 
корективни мерки;

6. предполага, че са предприети действия във връзка с критиките, отправени от 
Сметната палата към годишните отчети на Агенцията за 2009 г. по отношение на 
счетоводната отчетност и бюджетирането;

7. насочва вниманието на Агенцията към доклада на Европейския парламент от 15 
април 2011 г. „относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета за финансовата 2009 година: резултати от дейността, финансово 
управление и контрол на агенциите на ЕС“; призовава Агенцията да се съобрази с 
него;

8. въпреки това предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на 
Европейската железопътна агенция от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година.
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