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Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan 
rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat 
toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

2. toteaa, että virasto sai unionin vuoden 2010 talousarviosta maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoina 24 100 000 euroa ja että henkilöstön määrä nousi 125:stä 142:een;

3. on huolestunut siitä, että virasto on siirtänyt määrärahoja varainhoitovuodelta 2010 
varainhoitovuodelle 2011 huomattavan 5 500 000 euron määrän; katsoo, että 
määrärahasiirrot ovat pahasti ristiriidassa talousarvion vuotuisperiaatteen kanssa; 

4. katsoo, että talousarviovarojen käytön optimointi on erittäin tärkeää rahoituskriisin 
vallitessa, ja pyytää komissiota ja virastoa kartoittamaan ja määrittelemään viraston 
todelliset määrärahatarpeet, jotta virasto kykenee täyttämään kaikki sille annetut tehtävät; 

5. palauttaa mieliin, että virasto siirsi jo varainhoitovuosina 2008 ja 2009 huomattavia 
määriä määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle; katsoo, että tällaista talousarvion 
vuotuisperiaatteen vakavaa rikkomista ei enää tulevaisuudessa voi hyväksyä ja että 
vastuuvapaus olisi evättävä, mikäli tätä talousarviota koskevaa periaatetta vielä rikotaan; 
kehottaa virastoa ryhtymään välittömästi tarvittaviin parannustoimiin;

6. olettaa, että tilintarkastustuomioistuimen viraston vuoden 2009 tilinpäätöksen yhteydessä 
esittämien, kirjanpitoa ja budjetointia koskevien huomautusten johdosta on ryhdytty 
toimiin;

7. kiinnittää viraston huomion Euroopan parlamentin 15. huhtikuuta 2011 hyväksymään 
mietintöön vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2009: erillisvirastojen 
toiminta, varainhoito ja sen valvonta ja kehottaa virastoa noudattamaan mietintöä;

8. ehdottaa kuitenkin, että parlamentti myöntää Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.
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