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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Evropske železniške 
agencije za proračunsko leto 2010 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije z vseh 
pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je agencija iz proračuna Unije za leto 2010 prejela sredstva za prevzem 
obveznosti in za plačila v višini 24.100.000 EUR ter da se je število zaposlenih s 125 
povečalo na 142,

3. je zaskrbljen, ker je agencija iz proračunskih sredstev za leto 2010 v proračun za leto 2011 
prenesla visok znesek 5.500.000 EUR; meni, da ta prenos sredstev pomeni hudo kršitev 
proračunskega načela enoletnosti;

4. meni, da je glede na finančno krizo izjemno pomembno optimizirati porabo proračunskih 
sredstev, ter spodbuja Komisijo in agencijo, naj preučita razmere in določita, koliko 
sredstev agencija dejansko potrebuje, da bi izpolnila vse naloge, ki so ji naložene;

5. opozarja, da je agencija že v proračunskih letih 2008 in 2009 v naslednje proračunsko leto 
prenesla visoke zneske; meni, da v prihodnje tako hudih kršitev proračunskega načela 
enoletnosti ne bo več mogoče spregledati in da ob naslednji kršitvi tega načela razrešnica 
ne bo podeljena; poziva agencijo, naj takoj sprejme potrebne korektivne ukrepe;

6. pričakuje, da so pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče odkrilo glede računovodskih 
izkazov za leto 2010 v povezavi z računovodstvom in načrtovanjem proračuna, 
odpravljene;

7. agencijo opozarja na poročilo Evropskega parlamenta z naslovom „O razrešnici za leto 
2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij“ z dne 15. aprila 2011; poziva 
jo, naj ga upošteva;

8. kljub temu predlaga, da Parlament direktorju Evropske železniške agencije podeli 
razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2010.
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