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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. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea 

conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferente 

exercițiului financiar 2013; 

2. ia act de bugetul anual pe 2013 al Agenției în valoare de 25,8 milioane EUR în credite de 

angajament și de plată, precum și de ratele de execuție de 97,8 % pentru creditele de 

angajament și de 88,2 % pentru creditele de plată; 

3. subliniază rolul jucat de Agenție în asigurarea siguranței și a interoperabilității sistemelor 

feroviare europene; constată, de asemenea, că în prezent are loc o reexaminare a rolului 

(de exemplu ghișeu unic pentru autorizarea vehiculelor și certificarea siguranței) și a 

competențelor Agenției, în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar; în cazul unei 

extinderi a competențelor Agenției, insistă asupra necesității de a i se pune la dispoziție 

resursele financiare, materiale și umane necesare care să îi permită să își îndeplinească cu 

eficacitate și în totalitate noile atribuții suplimentare care i-au fost încredințate; 

4.  consideră că, în cazul în care Agenția ar primi noi competențe ca urmare a extinderii 

atribuțiilor sale ca agenție de certificare a materialului feroviar, o parte din bugetul 

Agenției ar trebui să provină din taxele și onorariile percepute industriei feroviare, care 

trebuie să fie în toate circumstanțele proporționale cu cheltuielile suportate de Agenție, 

fără a reprezenta costuri disproporționate pentru operatori; 

5.  reamintește Agenției că declarațiile de interese și CV-urile membrilor consiliului de 

administrație ar trebui să fie puse la dispoziția publicului; observă că o propunere în acest 

sens a fost discutată la reuniunea consiliului administrativ din noiembrie 2014, decizia 

fiind amânată pentru următoarea reuniune, din martie 2015; 

6.  încurajează Agenția să continue să își îmbunătățească procedurile de recrutare, în special 

cele destinate experților externi, pentru a garanta transparența și tratamentul egal al 

candidaților, asigurând totodată continuitatea activității și împiedicând pierderea de 

cunoștințe și de experiență;  

7. reamintește că mai sunt necesare eforturi pentru îmbunătățirea acurateței și documentării 

informațiilor utilizate în procedurile de achiziții ale Agenției; 

8.  constată că durata contractelor prevăzută inițial (de cinci ani, cu posibilitate de prelungire 

pentru încă trei ani) a fost modificată printr-o decizie a Agenției pentru a permite 

încheierea de contracte pe durată nedeterminată și că, pentru a armoniza practicile cu 

reglementările în vigoare, regulamentul privind Agenția, care prevede dispoziții similare, 

ar trebui adoptat cât mai curând posibil; 

9.  ia act de observațiile Curții de Conturi privind existența unui al doilea sediu în Lille, pe 

lângă sediul central din Valenciennes, și subliniază că este necesar ca toate activitățile să 
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se desfășoare în același loc pentru a economisi resursele limitate și a spori eficiența; 

 

10. subliniază necesitatea ca Agenția să se conformeze dispozițiilor din standardul de control 

intern referitoare la continuitatea activității și să instituie planuri de asigurare a 

continuității activității informatice și de recuperare în caz de dezastru; 

11.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene a Căilor 

Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2013. 
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Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia 

Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 
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