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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov je účtovná závierka Európskej 
železničnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zo 
všetkých podstatných hľadísk zákonné a správne;

2. berie na vedomie, že agentúra dostala z rozpočtu Únie na rok 2010 sumu 24 100 000 EUR 
vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch a že počet zamestnancov vzrástol 
zo 125 na 142;

3. je znepokojený skutočnosťou, že agentúra preniesla značnú sumu vo výške 5 500 000 
EUR z rozpočtu na rok 2010 do rozpočtu na rok 2011; domnieva sa, že prenos 
rozpočtových prostriedkov predstavuje vážne porušenie zásady ročnej platnosti rozpočtu;

4. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité optimalizovať využívanie rozpočtových zdrojov v 
čase finančnej krízy a nalieha na Komisiu a agentúru, aby analyzovali a stanovili skutočné 
rozpočtové potreby, aby agentúra bola schopná vykonávať všetky úlohy, ktorými je 
poverená; 

5. pripomína, že agentúra už v rozpočtových rokoch 2008 a 2009 preniesla významnú sumu 
rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roka; domnieva sa, že tieto 
vážne porušenia zásady ročnej platnosti rozpočtu sa v budúcnosti už nemôžu akceptovať a 
že udelenie absolutória bude pri najbližšej príležitosti zamietnuté v prípade, že dôjde k 
ďalšiemu porušeniu tejto rozpočtovej zásady; vyzýva agentúru, aby bezodkladne prijala 
potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie;

6. predpokladá, že námietky Dvora audítorov týkajúce sa účtovnej závierky agentúry za rok 
2009 v súvislosti s účtovníctvom a zostavovaním rozpočtu boli vyriešené;

7. upozorňuje agentúru na správu Európskeho parlamentu z 15. apríla 2011 o absolutóriu za 
plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola 
agentúr; vyzýva agentúru, aby ju dodržiavala;

8. napriek tomu navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej 
železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010.
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