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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenției Europene a 
Căilor Ferate aferente exercițiului financiar 2010, precum și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, sub toate aspectele semnificative;

2. constată că Agenția a primit 24 100 000 EUR în credite de angajament și de plată din 
bugetul Uniunii pentru 2010 și că efectivul de personal a crescut de la 125 la 142;

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Agenția a reportat din exercițiul financiar 
2010 în exercițiul financiar 2011 fonduri importante în valoare de 5 500 000 EUR; 
consideră că reportarea creditelor reprezintă o încălcare gravă a principiului bugetar al 
anualității;

4. consideră că optimizarea utilizării resurselor bugetare este foarte importantă în condițiile 
crizei financiare și îndeamnă Comisia și Agenția să analizeze și să stabilească nevoile 
bugetare reale pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce îi revin Agenției;

5. reamintește că Agenția a reportat deja fonduri importante din exercițiul financiar 2008, 
respectiv 2009, în exercițiul următor; consideră că aceste încălcări grave ale principiului 
bugetar al anualității nu mai pot fi acceptate în viitor și că, în cazul unei noi încălcări a 
principiului bugetar respectiv, ar trebui să se refuze data viitoare acordarea descărcării de 
gestiune; solicită Agenției să ia fără întârziere măsurile de remediere necesare;

6. presupune că s-a dat curs observațiilor Curții de Conturi referitoare la conturile anuale ale 
Agenției aferente exercițiului 2009, în legătură cu contabilitatea și întocmirea bugetului;

7. atrage atenția Agenției asupra Raportului Parlamentului European din 15 aprilie 2011 
referitor la descărcarea de gestiune 2009: performanțele, gestiunea financiară și controlul 
agențiilor UE; solicită Agenției să se conformeze recomandărilor raportului respectiv;

8. propune totuși ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene a 
Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2010.
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