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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu 
gada pārskatus par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par 
likumīgiem un pareiziem;

2. konstatē, ka Aģentūra no Savienības 2010. gada budžeta saņēma EUR 24 100 000 saistību 
apropriācijās un maksājumu apropriācijās un ka tās darbinieku skaits palielinājās no 
125 līdz 142 darbiniekiem;

3. pauž bažas, ka ievērojamu daļu no 2010. finanšu gada līdzekļiem, proti, EUR 5 500 000, 
Aģentūra pārnesusi uz 2011. finanšu gadu; uzskata, ka, šādi pārnesot līdzekļus, budžeta 
izpildē tiek nopietni pārkāpts gada pārskata princips;

4. uzskata, ka finanšu krīzes apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt optimālu budžeta 
līdzekļu izlietojumu, un prasa Komisijai un Aģentūrai izvērtēt un noteikt, cik budžeta 
līdzekļu Aģentūrai faktiski nepieciešami, lai tā spētu īstenot visus tai uzticētos 
uzdevumus;

5. atgādina, ka Aģentūra jau 2008. un 2009. finanšu gadā pārnesa ievērojamas summas uz 
nākamo finanšu gadu; uzskata, ka turpmāk šādus nopietnus budžeta gada pārskata 
principa pārkāpumus vairs nevarēs atzīt par pieņemamiem un ka nākamreiz, atkārtojoties 
šā principa pārkāpumiem, budžeta izpildi nedrīkstētu apstiprināt; prasa Aģentūrai 
nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus situācijas uzlabošanai;

6. izsaka pieņēmumu, ka Aģentūra ir novērsusi nepilnības grāmatvedībā un budžeta 
plānošanā, kuras Revīzijas palāta bija konstatējusi Aģentūras 2009. finanšu gada 
pārskatos;

7. vērš Aģentūras uzmanību uz Parlamenta 2011. gada 15. aprīļa ziņojumu „2009. gada
budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole”; 
aicina Aģentūru ievērot tajā paustās prasības;

8. neraugoties uz iepriekš minēto, tomēr ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Dzelzceļa 
aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi.
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