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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai nustatė, kad Europos geležinkelių agentūros 2010 
finansinių metų finansinės ataskaitos patikimos, o ataskaitose atspindimos operacijos 
visais pagrindiniais aspektais teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad Agentūrai iš Sąjungos 2010 m. biudžeto skirta 24 100 000 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų ir kad darbuotojų skaičius padidintas nuo 125 iki 
142;

3. yra susirūpinęs, kad Agentūra net 5 500 000  eurų iš 2010 m. finansinių metų perkėlė į 
2011 finansinių metų biudžetą; mano, kad asignavimų perkėlimas – didelis biudžeto 
metinio periodiškumo principo pažeidimas;

4. mano, kad finansų krizės laikotarpiu itin svarbu optimaliai naudoti biudžeto išteklius, ir 
ragina Komisiją bei Agentūrą išanalizuoti ir nustatyti tikruosius Agentūros biudžeto 
poreikius, kad Agentūra galėtų vykdyti visas jai patikėtas užduotis;

5. primena, kad Agentūra jau 2008 ir 2009 finansiniais metais daug asignavimų perkėlė į 
kitus finansinius metus; mano, kad nuo šiol ateityje netoleruotini šie didelių biudžeto 
metinio periodiškumo principo pažeidimai ir kad kitą kartą, jei vėl bus pažeistas biudžeto 
metinio periodiškumo principas, reikėtų nesuteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 
ragina Agentūrą nedelsiant imtis būtinų priemonių padėčiai gerinti;

6. tikisi, kad Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų kritiką dėl Agentūros 2009 m. metinių 
finansinių ataskaitų rengimo ir biudžeto sudarymo;

7. atkreipia Agentūros dėmesį į Europos Parlamento 2011 m. balandžio 15 d. pranešimą 
„2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų 
valdymas ir kontrolė“;  ragina Agentūrą juo vadovautis;

8. vis dėlto siūlo, jog Parlamentas Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui 
patvirtintų, kad Agentūra įvykdė 2010 finansinių metų biudžetą.
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