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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas Euroopa Raudteeagentuuri 
eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande usaldusväärseks ning aruande aluseks 
olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja korrektseteks;

2. märgib, et agentuur sai 2010. aastal liidu eelarvest 24 100 000 euro ulatuses 
kulukohustuste ja maksete assigneeringuid ning et töötajate arv suurenes 125-lt 142ni;

3. on mures seetõttu, et agentuur kandis 2010. aastast 2011. aastasse üle väga suure summa − 
5 500 000 euro ulatuses assigneeringuid; on seisukohal, et assigneeringute ülekandmine 
kujutab endast eelarve aastasuse põhimõtte jämedat rikkumist;

4. on seisukohal, et finantskriisi tõttu tuleb eelarvevahendeid tingimata optimeerida, ning 
nõuab tungivalt, et komisjon ja agentuur selgitaksid ja määraksid kindlaks, kui palju 
vahendeid agentuuril kõigi talle antud ülesannete täitmiseks tegelikult vaja on;

5. tuletab meelde, et juba 2008. ja 2009. aastal kandis agentuur märkimisväärses summas 
assigneeringuid järgmisse aastasse üle; on seisukohal, edaspidi ei ole võimalik aastasuse 
põhimõtte jämedat rikkumist enam heaks kiita ning et kui aastasuse põhimõtet veel kord 
rikutakse, tuleks järgmine kord eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keelduda; nõuab, 
et agentuur võtaks viivitamata hädavajalikud parandusmeetmed;

6. loodab, et puudused, mis kontrollikoda agentuuri 2009. aasta raamatupidamise 
aastaaruandes raamatupidamise ja eelarvestamise osas kindlaks tegi, on kõrvaldatud;

7. juhib agentuuri tähelepanu Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2011. aasta raportile „2009. 
aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi ametite tulemused, 
finantsjuhtimine ja kontroll” ja nõuab, et agentuur järgiks raportit;

8. soovitab parlamendil Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2010. 
aasta eelarve täitmisel siiski heakskiit anda.
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