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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att Europeiska järnvägsbyråns 
räkenskaper för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till 
grund för dessa i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet konstaterar att byrån fått 24 100 000 EUR i åtagandebemyndiganden 
och betalningsbemyndiganden ur 2010 års unionsbudget och att personalstyrkan ökade 
från 125 till 142 anställda.

3. Europaparlamentet är bekymrat över att byrån för över det avsevärda beloppet 
5 500 000 EUR från budgetåret 2010 till budgetåret 2011. Parlamentet anser att 
anslagsöverföringen utgör ett allvarligt brott mot budgetprincipen om ettårighet.

4. Europaparlamentet anser att det med anledning av finanskrisen är särskilt viktigt att 
optimera användningen av budgetmedel, och uppmanar kommissionen och byrån att 
identifiera och fastställa byråns faktiska anslagsbehov för att byrån ska kunna fullgöra alla 
de uppgifter som den anförtrotts.

5. Europaparlamentet påminner om att byrån redan budgetåren 2008 och 2009 förde över 
avsevärda belopp till påföljande budgetår. Parlamentet anser att dessa allvarliga brott mot 
budgetprincipen om ettårighet inte kan accepteras i framtiden, och att ansvarsfrihet inte 
ska beviljas nästa gång om byrån på nytt bryter mot denna budgetprincip. Parlamentet 
uppmanar byrån att utan dröjsmål vidta de förbättringsåtgärder som krävs.

6. Europaparlamentet utgår från att revisionsrättens kritik av byråns räkenskaper för 2009 
med avseende på redovisningen och budgeteringen har åtgärdats.

7. Europaparlamentet uppmärksammar byrån på parlamentets betänkande om ansvarsfrihet 
för 2009: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll, av den 
15 april 2011 och uppmanar byrån att rätta sig efter detta.

8. Europaparlamentet föreslår dock att parlamentet beviljar den verkställande direktören för 
Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, 
Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian 
Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, 
Anna Rosbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)
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