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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства редовността на отчетите на Европейската железопътна агенция 

(„Агенцията“), констатирана от Сметната палата за финансовата 2014 година; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2014 г. възлиза на 25,7 милиона 

евро в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания и 

че средната степен на тяхното усвояване е 97,34% за бюджетните кредити за поети 

задължения (включително преноси) и 96,87% за бюджетните кредити за плащания; 

3. критикува увеличаването на преносите за дялове II (24,53%) и III (37,93%) в 

сравнение с предходната година, по-специално с равнището на пренесените 

бюджетни кредити за поети задължения за оперативния дял III в размер на 2,2 

милиона евро поради забавяне на оперативни проекти и проекти в сферата на 

информационните технологии; призовава Агенцията да подобри планирането и 

изпълнението на бюджета и да намали това равнище до индикативните тавани, 

установени от Сметната палата (20% за дял II и 30% за дял III), в съответствие с 

бюджетния принцип на ежегодност в рамките на МФР; призовава Комисията да 

разгледа специфичните общи проблеми, с които се сблъскват агенциите по 

отношение на преносите; 

4. отбелязва коментара на Палатата относно процедурата за възлагане на специфичен 

рамков договор относно Европейската система за управление на железопътното 

движение (ERTMS), която доведе до финансови оферти, близки до максималната 

стойност на поръчката; призовава Агенцията да използва целесъобразно тези 

видове тръжни процедури, за да се стреми към ценова конкуренция, като 

същевременно гарантира качеството на избраните проекти; 

5. приветства корективните действия, предприети с цел подобряване на точността и 

документирането на информацията, използвана в процедурите на Агенцията за 

възлагане на обществени поръчки, както и с цел спазване на нейните стандарти за 

вътрешен контрол (СВК) по отношение на непрекъснатостта на дейността; 

отбелязва, че макар общата система за вътрешен контрол да е ефективна, 

спазването на СВК следва да бъде допълнително подобрено; насърчава Агенцията 

да продължи с определянето на области и да приложи мерки за подобряване на 

ефективността на своята интегрирана система за управление; приветства в този 

смисъл назначаването на координатор за вътрешния контрол през 2014 г. с цел 

подпомагане на разработването на интегрирана система за управление и 

прилагането на стандартите за вътрешен контрол; 

6. отбелязва резултатите от първото сравнително проучване/анализ на длъжностите в 

Агенцията, като 20,9% от длъжностите са посветени на административната 

подкрепа и координацията, 67,6% – на оперативни дейности и 11,7% – на контрол и 

финансови операции; 

7. изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната 
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съвместимост на европейската железопътна система; приветства ролята на 

Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с 

разработването, тестването и прилагането на ERTMS, както и за оценяването на 

специфичните проекти за ERTMS; отбелязва освен това, че прегледът на ролята 

(например за обслужване на едно гише при издаване на разрешителни за превозни 

средства и на сертификати за безопасност) и правомощията на Агенцията е част от 

четвъртия железопътен пакет; подчертава, че тъй като получава по-големи 

отговорности, на Агенцията ще трябва да се предоставят необходимите финансови, 

материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови 

и допълнителни задачи; отбелязва със загриженост противоречието между 

одобреното неотдавна законодателство, с което се разширява мисията на 

Агенцията, и свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат 

извършени в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 

г.; 

8. насърчава Агенцията да си сътрудничи с държавите членки с цел увеличаване на 

броя и качеството на железопътните проекти, особено проектите за ERTMS, 

предложени в рамките на транспортната програма „Механизъм за свързване на 

Европа“ (МСЕ); припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната 

процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от МСЕ към 

Европейския фонд за стратегически инвестиции; 

9. отбелязва големия брой на резултатите (240) и на ключовите показатели за 

изпълнение (41) в работната програма на Агенцията за 2014 г. и в годишния ѝ 

доклад; подкрепя становището, че системата за отчитане, която се основава на 

въздействието на Агенцията върху железопътния сектор, би повишила 

прозрачността и видимостта на изпълнението на мисията от Агенцията; 

10. приветства решението на управителния съвет да приеме политика в областта на 

конфликтите на интереси, както и публикуването на уебсайта на Агенцията на 

декларация за интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет; 

изразява съжаление обаче, че липсват декларациите за няколко членове на съвета, и 

настоятелно призовава Агенцията незабавно да ги оповести публично; 

11. признава, че Агенцията е преразгледала своите процедури за набиране на персонал 

и съответни насоки с цел разглеждане на въпросите, установени по време на 

одитите; изразява съжаление, че не са били предприети по-бързо действия за 

разрешаване на подобни въпроси и че Агенцията е въвела, като временна мярка, 

допълнителни проверки, чието извършване ще продължи до установяването на 

достатъчни доказателства за задоволителното провеждане на процедурите; 

12. признава, че процедурите за набиране и наемане на персонал, проведени през 2014 

г., са довели до попълването на 96% от щатното разписание; приветства 

намаляването на голямото текучество на оперативния персонал в миналото и 

очаква приемането на новия регламент за Европейската железопътна агенция да 

позволи на Агенцията да постигне подходящ баланс между краткосрочно и 

дългосрочно наетия персонал, в частност в оперативните единици, с цел 

осигуряване на непрекъснатост на дейността; 

13. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 
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Европейската железопътна агенция във връзка с изпълнението на бюджета на 

Агенцията за финансовата 2014 година. 
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