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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at Det Europæiske Jernbaneagenturs 
regnskab for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og mener, at de underliggende transaktioner i 
alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2. konstaterer, at agenturet modtog 24 100 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger 
fra EU’s budget for 2010, og at antallet af ansatte steg fra 125 til 142;

3. er betænkelig ved, at agenturet fremfører det betydelige beløb af 5 500 000 EUR fra 
regnskabsåret 2010 til regnskabsåret 2011; er af den opfattelse, at fremførslen udgør en 
grov tilsidesættelse af princippet om etårighed;

4. er af den opfattelse, at det i lyset af den finansielle krise er særdeles vigtigt, at 
budgetbevillingerne anvendes optimalt, og opfordrer Kommissionen og agenturet til at 
undersøge og fastslå agenturets reelle behov for bevillinger med henblik på at udføre alle 
de opgaver, det er blevet pålagt;

5. minder om, at agenturet allerede i regnskabsårene 2008 og 2009 fremførte betydelige 
midler til det efterfølgende regnskabsår; er af den opfattelse, at disse grove tilsidesættelser 
af princippet om etårighed ikke vil kunne accepteres fremover, og at der ikke skal 
meddeles decharge, hvis der igen forekommer en tilsidesættelse af dette budgetprincip; 
opfordrer agenturet til at straks at iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at 
afhjælpe denne situation;

6. forudsætter, at de punkter, som Revisionsretten gjorde anmærkninger ved i agenturets 
årsregnskab for 2009, for så vidt angår regnskabsføring og budgettering, er blevet 
afhjulpet;

7. henleder agenturets opmærksomhed på Europa-Parlamentets betænkning af 15. april 2011 
om decharge for regnskabsåret 2009: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med 
agenturer; opfordrer agenturet til at efterleve denne;

8. foreslår dog, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske 
Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 
2010.
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