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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego, według których 
sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2010 jest 
wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są – pod każdym istotnym względem –
zgodne z prawem i prawidłowe;

2. odnotowuje, że w ramach budżetu Unii na 2010 r. agencja otrzymała środki na pokrycie 
zobowiązań oraz płatności w wysokości 24 100 000 EUR i zwiększyła liczbę 
pracowników z 125 do 142;

3. jest zaniepokojony faktem, że agencja przesunie znaczne środki budżetowe w wysokości 
5 500 000 EUR z roku budżetowego 2010 na rok budżetowy 2011; uważa, że przesunięcie 
środków stanowi poważne naruszenie zasady jednoroczności budżetu;

4. jest zdania, że optymalizacja wykorzystania środków budżetowych ma ogromne 
znaczenie w warunkach kryzysu finansowego i wzywa Komisję i agencję do 
przeanalizowania oraz ustalenia realnych potrzeb budżetowych koniecznych do realizacji 
wszystkich zadań przypisanych agencji;

5. przypomina, że agencja dokonała przeniesienia na kolejny rok środków w znacznej
wysokości z budżetu na 2008 r. i na 2009 r.; uważa, że w przyszłości nie można 
akceptować takich poważnych naruszeń zasady jednoroczności budżetu i w razie 
ponownego naruszenia tej zasady budżetowej  następnym razem należy odmówić 
udzielenia absolutorium; zwraca się do agencji o niezwłoczne podjęcie koniecznych 
środków naprawczych;

6. zakłada, że rozwiązano zastrzeżenia Trybunału Obrachunkowego wobec finansowego 
rozliczenia rocznego agencji za 2009 r. dotyczące księgowości i sporządzania budżetu

7. zwraca uwagę agencji na sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 
2011 r. w sprawie absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola 
agencji; wzywa agencję do zastosowania się do niego;

8. proponuje jednakże, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 2010.
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