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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá závěry Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro železnice (dále jen 

„agentura“) za rozpočtový rok 2015 je ve všech podstatných ohledech legální a správná; 

2. konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2015 činil 26,3 milionu EUR v prostředcích na 

závazky a prostředcích na platby a že průměrná míra plnění činila 99,1 % u prostředků na 

závazky (včetně přenosu prostředků) a 89,78 % u prostředků na platby (90,59 % 

u prostředků přidělených v roce 2015); dále konstatuje, že 10,07 % prostředků 

přenesených do roku 2016 se týká hlavně provozních výdajů a že bylo použito 96,3 % 

prostředků přenesených z roku 2014; 

3. konstatuje, že ve srovnání s rokem 2014 došlo, pokud jde o přenos prostředků, ke 

zlepšení (18,98 % v hlavě II oproti 24,53 % v roce 2014 a 29,42 % v hlavě III ve 

srovnání s 37,93 % v roce 2014); vítá skutečnost, že bylo dosaženo orientačních stropů, 

které Účetní dvůr použil k hodnocení plnění rozpočtu na úrovni přenosů (10 % pro hlavu 

1, 20 % pro hlavu 2, 30 % pro hlavu 3);  

4. lituje skutečnosti, že ve stanovené lhůtě 30 dnů bylo proplaceno pouze 92,6 % faktur, a to 

kvůli zpožděním při zpracovávání faktur ze strany personálu agentury, nedostatku 

hotovosti a neshod s dodavateli ohledně obsahu faktur; 

5. lituje, že dosud nebyla provedena nápravná opatření týkající se připomínek Účetního 

dvora z roku 2013 ohledně dvojího sídla agentury v Lille a ve Valenciennes; rovněž 

lituje, že dosud nebyla provedena doporučení o posílení náborových postupů; 

6. lituje, že dosud nebylo dosaženo plného souladu se standardy interní kontroly a stále 

zbývá dokončit několik činností, které měly být přednostně dokončeny v roce 2015, jako 

je například postup pro popis pracovního místa, systém řízení pravomocí a postup pro 

řízení v mimořádných situacích; 

7. bere na vědomí výsledek druhé srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 

21,14 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 64,61 % na operační 

úkoly a 14,25 % na kontrolní a finanční úkoly; lituje, že snížení poměru pracovníků 

přímo ovlivnilo operační úkoly; 

8. zdůrazňuje strategickou úlohu agentury při zlepšování konkurenceschopnosti železnice 

oproti jiným způsobům dopravy, a to snížením administrativních a technických překážek, 

motivováním ke vstupu na trh a zajišťováním nediskriminace, účinnějším vynakládáním 

veřejných prostředků na veřejné služby dopravy po železnici a lepší správou 

infrastruktury; 

9. připomíná roli agentury při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského 

železničního systému; oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a 

zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení 

konkrétních projektů ERTMS; dále připomíná, že součástí čtvrtého železničního balíčku 
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je přezkum úlohy (např. jako jednoho kontaktního místa pro povolování vozidel a 

vydávání osvědčení o bezpečnosti) a pravomocí agentury; zdůrazňuje, že s posílením 

pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné 

k účelnému a účinnému plnění nových a dodatečných úkolů; se znepokojením sleduje 

rozpor mezi nedávno schválenými právními předpisy, jimiž se rozšiřuje oblast působnosti 

agentury, a škrty v rozpočtu agentury, které mají být provedeny ve víceletém finančním 

rámci na období 2014–2020; 

10. podporuje iniciativu agentury z roku 2015 zavést nový postup pro silnější zapojení 

členských států a zúčastněných stran do přípravy pracovního programu pro rok 2016; vítá 

zahájení činnosti platformy zúčastněných stran systému ERTMS a připomíná klíčovou 

úlohu ERTMS pro dosažení jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje 

tedy, že klíčovou prioritou je optimalizovaná koordinace rozvoje a zavádění systému 

ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, stabilní, dostupný a interoperabilní systém 

ERTMS v celé Evropě;  

11. vítá iniciativní přístup agentury, která v rámci příprav na pravděpodobné přijetí čtvrtého 

železničního balíčku v roce 2016, a tedy na svůj nový status a rostoucí úlohu, zřídila 

příslušnou pracovní skupinu;  

12. vítá program, který se zaměřuje na zpřehlednění vnitrostátních právních předpisů s cílem 

snížit dopad nebo odstranit překážky existující mezi členskými státy; 

13. podporuje pokrok agentury při posilování spolupráce s Evropskou agenturou pro námořní 

bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s cílem 

vytvořit společnou kulturu bezpečnosti; 

14. připomíná, že Evropský parlament se v rámci rozpočtového procesu vyslovil pro 

navrácení celé částky přesunuté z Nástroje pro propojení Evropy do Evropského fondu 

pro strategické investice; 

15. vyjadřuje politování nad tím, že stále chybí prohlášení o zájmech několika členů správní 

rady, a naléhavě vyzývá agenturu, aby je neprodleně zveřejnila; 

16. vítá skutečnost, že agentura zahájila provádění akčního plánu, který je stanoven ve 

strategii agentury pro boj proti podvodům; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že účast 

pracovníků – s výjimkou vedení – na školeních týkajících se předcházení podvodům byla 

nízká; 

17. konstatuje, že agentura přijala integrovaný systém řízení založený na požadavcích 

stanovených ve standardech vnitřní kontroly a v normách řady ISO 9001; 

18. konstatuje, že v posouzení rizik za rok 2015 byla zdůrazněna rizika související 

s rozšířením mandátu agentury s ohledem na to, že vstoupí v platnost technický pilíř 

čtvrtého železničního balíčku, a rovněž rizika související s možnými bezpečnostními 

problémy s dopadem na interoperabilitu a výzvy v oblasti inovací, které ovlivňují 

konkurenceschopnost železniční dopravy; 

19.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015. 
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