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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr posoudil účetní závěrku Evropské agentury pro železnice 
za rozpočtový rok 2010 jako věrohodnou a dospěl k závěru, že uskutečněné operace byly 
ve všech významných ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že agentura měla z rozpočtu Unie na rok 2010 k dispozici prostředky na 
závazky a platby ve výši 24 100 000 EUR a že počet jejích zaměstnanců se zvýšil ze 125 
na 142;

3. je znepokojen tím, že agentura přenesla z rozpočtu na rok 2010 do rozpočtového roku 
2011 významný objem prostředků ve výši 5 500 000 EUR; domnívá se, že takový přenos 
prostředků představuje hrubé porušení zásady ročního rozpočtu;

4. zastává názor, že v období finanční krize je nesmírně důležité optimalizovat využívání 
rozpočtových prostředků, a naléhavě žádá Komisi a agenturu, aby na základě 
analýzy stanovily skutečnou potřebu prostředků, aby agentura byla schopna plnit všechny 
jí svěřené úkoly;

5. připomíná, že už v rozpočtových letech 2008 a 2009 přenesla agentura na následující rok 
podstatný objem prostředků; je toho názoru, že tato hrubá porušení zásady ročního 
rozpočtu nelze v budoucnosti dále tolerovat a že při dalším porušení této rozpočtové 
zásady by mělo být udělení absolutoria příště odmítnuto; vyzývá agenturu, aby 
bezodkladně přijala opatření nezbytná k nápravě této situace;

6. předpokládá, že agentura přijala přiměřená opatření v reakci na připomínky, které k její 
roční účetní závěrce za rok 2009 vznesl Účetní dvůr a které se týkaly účetnictví 
a plánování rozpočtu;

7. odkazuje agenturu na zprávu Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2011 „o udělení 
absolutoria za rozpočet na rok 2009: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“; 
vyzývá agenturu, aby se touto zprávou řídila;

8. navrhuje, aby i přes výše uvedené nedostatky udělil Parlament řediteli Evropské agentury 
pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010.



PE476.007v02-00 4/4 AD\890681CS.doc

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 6.2.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

26
3
2

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, 
Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian 
Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, 
Anna Rosbach

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Ioan Enciu


