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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer de rekeningen van het Europees 
Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2010 als betrouwbaar beoordeelt en de 
onderliggende verrichtingen op alle materiële punten als wettig en regelmatig beschouwt;

2. stelt vast dat het bureau kon beschikken over 24 100 000 miljoen EUR aan vastleggings-
en betalingskredieten uit de begroting 2010 van de Unie en dat het personeelsbestand 
werd uitgebreid van 125 tot 142 werknemers;

3. is bezorgd over het feit dat het bureau het aanzienlijke bedrag van 5 500 000 miljoen EUR 
aan kredieten overschrijft van het begrotingsjaar 2010 naar het begrotingsjaar 2011; is van 
mening dat de kredietoverschrijving een flagrante inbreuk op het jaarperiodiciteitsbeginsel 
inhoudt;

4. is van mening dat het tegen de achtergrond van de financiële crisis van zeer groot belang 
is de besteding van begrotingsmiddelen te optimaliseren, en verzoekt de Commissie en het 
bureau de feitelijke behoefte aan middelen van het bureau te analyseren en vast te stellen, 
zodat het bureau de hem toegewezen kan uitvoeren;

5. wijst erop dat het bureau in de begrotingsjaren 2008 en 2009 ook al aanzienlijke kredieten 
naar het volgende begrotingsjaar heeft overgeschreven; is van mening dat zulke flagrante 
inbreuken op het jaarperiodiciteitsbeginsel in de toekomst niet meer geaccepteerd kunnen 
worden en dat, indien in de toekomst opnieuw sprake is van inbreuk op het 
jaarperiodiciteitsbeginsel, geen kwijting verleend moet worden; verzoekt het bureau 
onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen;

6. gaat ervan uit dat de kritiek van de Rekenkamer op de jaarrekening van het bureau van 
2009 en op de boekhouding en het budget ter harte is genomen;

7. maakt het bureau attent op het verslag over "De kwijting 2009: prestaties, financieel 
beheer en controle van de agentschappen" van het Europese Parlement van 15 april 2011 
en verzoekt het bureau zich daaraan te houden;

8. stelt niettemin voor dat het Parlement aan de directeur van het Europees Spoorwegbureau 
kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het bureau voor het 
begrotingsjaar 2010.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, 
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