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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában 

szabályszerűnek minősítette az Európai Vasúti Ügynökség ( az ügynökség) elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2014-ben 25,7 millió euró volt a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy az átlagos 

végrehajtási arány a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében (beleértve az 

átviteleket) 97,34%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 96,87% volt; 

3. bírálja az átvitelek növekedését a II. cím (24,53%) és a III. cím (37,93%) alatt az előző 

évhez képest, különösen az operatív III. cím alatt lekötött 2,2 millió eurónyi előirányzat 

átvitelét, amelynek okai a csúszásban lévő operatív és informatikai projektek; kéri az 

ügynökséget, hogy javítson a költségvetés tervezésén és végrehajtási arányán, és 

csökkentse a fenti szintet a Számvevőszék által megállapított tájékoztató jellegű 

határértékekre (20% a II. cím esetében és 30% a III. cím esetében); összhangban az 

évenkéntiség költségvetési elvével a több éves pénzügyi kereten belül; felhívja a 

Bizottságot, hogy kezelje az ügynökségeknek az átviteleket illető közös jellegű 

problémáit; 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését egy Európai Vasúti Forgalomirányítási 

Rendszerrel (ERTMS) kapcsolatos bizonyos keretszerződés odaítélésének eljárásáról, 

amely a maximális szerződési értékhez közeli pénzügyi ajánlatokat eredményezett; kéri 

az ügynökséget, hogy megfelelő módon használja ezeket a típusú versenyeztetési 

eljárásokat, versenyre törekedve az árat illetően, egyúttal biztosítva a kiválasztott projekt 

megfelelő minőségét; 

5. üdvözli az ügynökség által tett korrigáló intézkedéseket a közbeszerzési eljárásai során 

felhasznált információ pontosságának és dokumentálásának javítása, valamint annak 

érdekében, hogy megfeleljen belsőkontroll-standardjának az üzletmenet folytonosságát 

illetően; megjegyzi, hogy bár a belső kontrollrendszer egésze hatékonyan működik, 

tovább kell javítani a belsőkontroll-standardnak való megfelelést;  ösztönzi az 

ügynökséget, hogy továbbra is tárja fel a fejlesztendő területeket és hozzon 

intézkedéseket integrált igazgatási rendszere hatékonyságának növelése érdekében; ebben 

az összefüggésben üdvözli a belső ellenőrzési koordinátor 2014. évi felvételét, amelynek 

célja egy belső integrált irányítási rendszer kifejlesztése és a belsőkontroll-standardok 

végrehajtása; 

6. nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási 

vizsgálat eredményeit, miszerint szerint az álláshelyek 20,9%-a igazgatási támogatással 

és koordinációval, 67,6%-a operatív feladatokkal, 11,7%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos; 

7. emlékeztet az ügynökségnek az európai vasúti rendszerek biztonságának és 

átjárhatóságának biztosítása terén betöltött szerepére; üdvözli az ügynökség által az 
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ERTMS kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint 

az egyes ERTMS projektek értékelése során játszott szerepet; továbbá emlékeztet arra is, 

hogy az ügynökség szerepe (pl. a járműengedélyre és a biztonsági tanúsítványra 

vonatkozó egyablakos ügyintézés) és hatáskörei jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik a 

negyedik vasúti csomag keretében; hangsúlyozza, hogy kötelességei bővülésével az 

ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új 

feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához; aggodalommal mutat rá az 

ellentmondásra aközött, hogy a nemrég elfogadott jogszabály kiterjeszti az ügynökség 

megbízatását, ám az ügynökségre vonatkozó költségvetés csökken a 2014–2020-as 

többéves pénzügyi keret során; 

8. ösztönzi az ügynökséget a tagállamokkal annak érdekében folytatott együttműködésre, 

hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési programjának 

keretében több és jobb minőségű vasúti projekt – különösen ERTMS projektek – 

valósuljon meg; emlékeztet az Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során 

képviselt álláspontjára a CEF-től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett 

összegek maradéktalan pótlásáról; 

9. tudomásul veszi az ügynökség 2014-es munkaprogramjában és éves jelentéseiben 

szereplő teljesítések (240) és fő eredményességi mutatók (41) magas számát; támogatja 

azt a nézetet, amely szerint az ügynökség által a vasúti ágazatra gyakorolt hatáson alapuló 

jelentéstétel növelné az ügynökség missziójának teljesítésével kapcsolatos átláthatóságot 

és tisztánlátást; 

10. üdvözli az igazgatótanács döntését az összeférhetetlenségi politika elfogadásáról és az 

igazgatótanács tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatainak és önéletrajzainak 

közzétételéről az ügynökség honlapján; sajnálja azonban, hogy az igazgatótanács több 

tagjának hiányzik a nyilatkozata, és sürgeti az ügynökséget ezek késlekedés nélküli 

közzétételére; 

11. elismeri, hogy az ügynökség felülvizsgálta felvételi eljárásait és iránymutatásait az 

auditálások során feltárt problémák megoldása érdekében; sajnálja, hogy nem korábban 

került sor lépésekre a problémák megoldása érdekében, és ideiglenes intézkedésként 

további kontrollokat léptetett életbe addig, amíg kielégítő módon be nem bizonyosodik, 

hogy az eljárások végrehajtása megfelelő; 

12. elismeri, hogy a 2014-ben végzett felvételi eljárások eredményeképpen a létszámterv 

96%-ban teljesítésre került; üdvözli az operatív személyzet korábban magas cserélődési 

arányának csökkenését, és arra számít, hogy az Európai Vasúti Ügynökségről szóló új 

rendelet elfogadása lehetővé teszi majd, hogy az ügynökségen belül megfelelő legyen a 

rövid és hosszú távon alkalmazott munkaerő aránya, különösen az operatív osztályokon, 

az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében; 

13. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség 

ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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