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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2010-es pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló ügyleteket minden 
lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte;

2. megállapítja, hogy az ügynökség a 2010-es uniós költségvetésből 24 100 000 euró 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot kapott, munkatársainak száma pedig 125 
főről 142 főre emelkedett;

3. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ügynökség jelentős nagyságú, 5 500 000 euró 
összegű előirányzatot visz át a 2010-es költségvetési évről a 2011-es költségvetési évre; 
véleménye szerint az előirányzatok átvitele az évenkéntiség költségvetési elvének súlyos 
megsértését jelenti;

4. úgy véli, hogy pénzügyi válság idején rendkívül fontos a költségvetési források 
felhasználásának optimalizálása, és sürgeti a Bizottságot és az ügynökséget, hogy 
elemezzék és határozzák meg az ügynökségre ruházott összes feladat teljesítéséhez 
szükséges tényleges költségvetési forrásigényt;

5. emlékeztet rá, hogy az ügynökség már a 2008-as és 2009-es költségvetési években is 
jelentős összegű előirányzatokat vitt át a következő költségvetési évre; véleménye szerint 
az évenkéntiség költségvetési elvének e súlyos megsértései a jövőben már nem 
fogadhatók el, és az évenkéntiség költségvetési elvének újbóli megsértése esetén a 
következő alkalommal meg kell tagadni a mentesítés megadását; felszólítja az 
ügynökséget, hogy haladéktalanul tegye meg a helyzet kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket;

6. abból indul ki, hogy a Számvevőszéknek az ügynökség 2009-es éves beszámolójára 
vonatkozó, a könyveléssel és a költségvetés-tervezéssel kapcsolatos kifogásai orvoslásra 
kerültek;

7. felhívja az ügynökség figyelmét az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: az 
ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése” című 2011. április 15-i 
jelentésére; felszólítja az ügynökséget, hogy járjon el az abban foglaltaknak megfelelően;

8. mindazonáltal javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti 
Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
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