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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 констатацията на Сметната палата, че отчетите на Европейската 

железопътна агенция („Агенцията“) за финансовата 2015 година са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2015 г. възлиза на 26,3 милиона 

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

че средната степен на тяхното усвояване е 99,1% за бюджетните кредити за поети 

задължения (включително преноси) и 89,78% за бюджетните кредити за плащания 

(90,59% от бюджетните кредити, за които са поети задължения през 2015 г.); 

отбелязва освен това, че пренесените за 2016 г. 10,07% касаят главно оперативни 

разходи и че 96,3% от пренесените от 2014 г. бюджетни кредити са били 

изпълнени; 

3. отбелязва подобрение в сравнение с 2014 г. по отношение на преносите (18,98% за 

дял II спрямо 24,53% през 2014 г. и 29,42% спрямо 37,93% през 2014 г. за дял III); 

приветства факта, че са били достигнати индикативните тавани, използвани от 

Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите 

(10% за дял 1, 20% за дял 2 и 30% за дял 3);  

4. изразява съжаление поради факта, че едва 92,6% от фактурите са били изплатени в 

рамките на установения краен срок от 30 дни поради забавянето при обработката на 

фактурите от персонала на Агенцията, недостиг на парични средства и разногласия 

с доставчиците относно съдържанието на фактурите; 

5. изразява съжаление, че все още не са предприети корективни действия във връзка с 

коментарите на Сметната палата от 2013 г. относно двойното местонахождение на 

Агенцията в Лил и Валансиен; също така изразява съжаление, че препоръката 

относно укрепването на процедурите за набиране на персонал също не е изпълнена 

все още; 

6. изразява съжаление, че все още не е постигнато пълно спазване на стандартите за 

вътрешен контрол и че все още не са завършени няколко приоритетни дейности за 

2015 г., като например процедура за длъжностните характеристики, система за 

управление на компетентностите и процедура за управление на инциденти; 

7. отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, 

съгласно който 21,14% от длъжностите са за административна подкрепа и 

координация, 64,61% – за оперативни дейности, а 14,25% – за задачи в областта на 

контрола и финансите; изразява съжаление относно намаляването на дела на 

служителите, които се занимават пряко с оперативни задачи; 

8. подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряването на 

конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на другите 

видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, 
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насърчаване на навлизането на пазара, както и гарантиране на липсата на 

дискриминация, по-ефективно изразходване на публичните средства за 

обществените услуги в железопътния транспорт и по-добро управление на 

инфраструктурата; 

9. изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната 

съвместимост на европейската железопътна система; приветства ролята на 

Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с 

разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление 

на железопътното движение (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 

пакет за железопътния транспорт; подчертава, че тъй като Агенцията получава по-

големи отговорности, ще трябва да ѝ 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 обхватът на 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.; 

10. подкрепя предприетата от Агенцията през 2015 г. инициатива за въвеждане на нов 

процес за по-сериозно ангажиране от страна на държавите членки и 

заинтересованите страни в разработването на работната програма за 2016 г.; 

приветства стартирането на платформата на заинтересованите страни на ERTMS и 

припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско 

железопътно пространство; следователно подчертава, че оптимизираната 

координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна 

прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла 

Европа, е основен приоритет;  

11. приветства проактивния подход на Агенцията, която създаде работна група за 

подготовка на вероятното приемане през 2016 г. на четвъртия пакет за 

железопътния транспорт и новия статут на Агенцията и нейната увеличаваща се 

роля;  

12. приветства целенасочената програма за разчистване на националните правила с цел 

намаляване на въздействието или премахване на съществуващите бариери между 

държавите членки; 

13. подкрепя напредъка на Агенцията към засилено сътрудничество с Европейската 

агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за авиационна 

безопасност (ЕААБ) с цел развитие на обща култура на безопасност; 

14. припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за 

възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на 

Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции; 

15. изразява съжаление, че все още липсват декларациите за интереси за няколко 
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членове на съвета, и настоятелно призовава Агенцията незабавно да ги оповести 

публично; 

16. приветства факта, че Агенцията е започнала изпълнението на плана за действие, 

определен в нейната стратегия за борба с измамите; въпреки това изразява 

съжаление във връзка с факта, че, с изключение на ръководството, процентът на 

присъствие на служителите на дейностите за обучение относно предотвратяването 

на измами е доста нисък; 

17. отбелязва, че Агенцията е въвела интегрирана система за управление въз основа на 

изискванията, определени в стандартите за вътрешен контрол и серията стандарти 

ISO 9001; 

18. отбелязва, че оценката на риска през 2015 г. подчерта рисковете, свързани с 

разширяването на мандата на Агенцията с оглед на влизането в сила на 

техническия стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт, както и 

рисковете по отношение на потенциалните проблеми със сигурността, които 

оказват въздействие върху оперативната съвместимост и свързаните с иновациите 

предизвикателства, които засягат конкурентоспособността на железопътния 

транспорт; 

19. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Агенцията във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2015 

година. 
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