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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι 
λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010 
είναι αξιόπιστοι και εκτιμά ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμες και κανονικές·

2. διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός έλαβε 24 100 000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης 2010 και ότι 
το προσωπικό αυξήθηκε από 125 σε 142 υπαλλήλους·

3. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο Οργανισμός μεταφέρει πιστώσεις από το 
οικονομικό έτος 2010 στο οικονομικό έτος 2011, οι οποίες ανέρχονται στο σημαντικό 
ποσό των 5 500 000 ευρώ· φρονεί ότι η εν λόγω μεταφορά πιστώσεων συνιστά σοβαρή
παραβίαση της δημοσιονομικής αρχής του ετήσιου χαρακτήρα·

4. είναι της γνώμης ότι, με δεδομένη τη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων του προϋπολογισμού και παροτρύνει την 
Επιτροπή και τον Οργανισμό, να αναλύσουν και να καθορίσουν τις πραγματικές ανάγκες 
του Οργανισμού σε πόρους για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων που του 
ανατίθενται·

5. υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός έχει ήδη μεταφέρει κατά τα οικονομικά έτη 2008 και 2009 
σημαντικά ποσά πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος· φρονεί ότι αυτές οι σοβαρές 
παραβιάσεις της δημοσιονομικής αρχής του ετήσιου χαρακτήρα δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές στο μέλλον και ότι δεν θα πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή την επόμενη φορά, 
εάν παραβιαστεί εκ νέου η εν λόγω δημοσιονομική αρχή· καλεί τον Οργανισμό να λάβει 
χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης·

6. υποθέτει ότι οι επικρίσεις των Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2009 όσον αφορά τη λογιστική και την εγγραφή 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό είναι πλέον αβάσιμες·

7. επισημαίνει στον Οργανισμό την έκθεση "Απαλλαγή 2009: επίδοση, δημοσιονομική 
διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
15ης Απριλίου 2011 και του ζητεί να συμμορφωθεί με αυτή·

8. προτείνει εντούτοις να χορηγήσει το Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010.
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