
 

AD\1118490PL.docx  PE595.599v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Transportu i Turystyki 
 

2016/2177(DEC) 

28.2.2017 

OPINIA 

Komisji Transportu i Turystyki 

dla Komisji Kontroli Budżetowej 

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej 

za rok budżetowy 2015 

(2016/2177(DEC)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Claudia Schmidt 

 



 

PE595.599v02-00 2/6 AD\1118490PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1118490PL.docx 3/6 PE595.599v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym 

rozliczenia Europejskiej Agencji Kolejowej („Agencji”) za rok budżetowy 2015 są 

legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; 

2. przyjmuje do wiadomości, że budżet roczny Agencji na rok 2015 r. wyniósł 

26,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności oraz że średni 

wskaźnik wykonania wyniósł 99,1 % dla środków na zobowiązania (łącznie z 

przeniesieniami) i 89,78 % dla środków na płatności (90,59 % środków, na które 

zaciągnięto zobowiązania w 2015 r.); zauważa ponadto, że 10,07 % środków 

przeniesionych na 2016 r. dotyczy przede wszystkim wydatków operacyjnych oraz że 

wykorzystano 96,3 % środków przeniesionych z 2014 r.; 

3. zauważa poprawę w stosunku do 2014 r. w odniesieniu do przeniesionych środków 

(18,98 % w tytule II w porównaniu z 24,53 % w 2014 r. oraz 29,42 % w porównaniu z 

37,93 % w 2014 r. w tytule III); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięto 

orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do dokonania oceny 

wykonania budżetu na poziomie przeniesień (10 % w tytule I, 20 % w tytule II i 30 % w 

tytule III);  

4. ubolewa nad tym, że w wyznaczonym terminie 30 dni uiszczono jedynie 92,6 % faktur z 

powodu opóźnienia w przetwarzaniu faktur przez personel Agencji, niedoboru gotówki i 

braku porozumienia z dostawcami co do treści faktur; 

5. wyraża ubolewanie w związku z tym, że nie zrealizowano jeszcze działań naprawczych 

dotyczących uwag Trybunału z 2013 r. w sprawie podwójnej siedziby Agencji w Lille i 

Valenciennes; z żalem zauważa również, że nie wdrożono jeszcze także zalecenia w 

sprawie wzmocnienia procedur rekrutacji; 

6. ubolewa nad tym, że nie osiągnięto jeszcze pełnej zgodności ze standardami kontroli 

wewnętrznej i że niektóre działania priorytetowe na 2015 r. nie zostały jeszcze 

zakończone, jak na przykład procedura opisów stanowisk pracy, system zarządzania 

kompetencjami czy procedura zarządzania incydentami; 

7. odnotowuje wyniki drugiej analizy porównawczej dotyczącej stanowisk w Agencji, 

wskazujące, że 21,14 % personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym i 

koordynacją, 64,61 % personelu wykonuje zadania operacyjne, a 14,25 % – zadania w 

zakresie kontroli i finansów; ubolewa nad spadkiem odsetka pracowników wyznaczonych 

bezpośrednio do realizacji zadań operacyjnych; 

8. podkreśla, że Agencja odgrywa strategiczną rolę w poprawie konkurencyjności kolei w 

stosunku do innych rodzajów transportu dzięki zmniejszaniu barier administracyjnych i 

technicznych, zachęcaniu do wchodzenia na rynek i zapewnianiu niedyskryminacji, a 

także bardziej efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych na usługi publicznego 
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transportu kolejowego oraz lepszemu zarządzaniu infrastrukturą; 

9. podkreśla rolę Agencji w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego 

systemu kolejowego; z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu 

opracowania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem 

kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; 

zauważa ponadto, że czwarty pakiet kolejowy przewiduje przegląd roli (np. wspólny 

punkt zatwierdzania pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa) oraz kompetencji Agencji; 

kładzie nacisk na przyznanie Agencji, w związku z poszerzeniem jej kompetencji, 

niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych umożliwiających jej 

sprawne i skuteczne realizowanie nowych i dodatkowych zadań; z zaniepokojeniem 

zauważa sprzeczność między przyjętymi w ostatnim czasie przepisami, które rozszerzają 

zakres misji Agencji, a cięciami budżetowymi dotyczącymi Agencji, które mają zostać 

wprowadzone zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020; 

10. popiera podjętą przez Agencję w 2015 r. inicjatywę dotyczącą zainicjowania nowego 

procesu mającego na celu uzyskanie silniejszego zaangażowania państw członkowskich i 

zainteresowanych stron w opracowywanie programu prac na 2016 r.; z zadowoleniem 

przyjmuje uruchomienie platformy zainteresowanych stron ERTMS i przypomina, że 

ERTMS ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

kolejowego; podkreśla w związku z tym, że kluczowym priorytetem jest optymalna 

koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednego, 

przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego systemu ERTMS w 

całej Europie;  

11. z zadowoleniem przyjmuje aktywne podejście Agencji, która powołała grupę zadaniową 

w ramach przygotowań do prawdopodobnego przyjęcia w 2016 r. czwartego pakietu 

kolejowego oraz nowego statusu Agencji i rozszerzenia jej roli;  

12. z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowany program porządkowania przepisów 

krajowych w celu wyeliminowania istniejących barier między państwami członkowskimi 

lub zmniejszenia ich wpływu; 

13. popiera postępy Agencji w zacieśnianiu współpracy z Europejską Agencją 

Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego 

(EASA) w celu wypracowania wspólnej kultury bezpieczeństwa; 

14. przypomina stanowisko Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej dotyczące 

odzyskiwania łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; 

15. ubolewa nad tym, że wciąż brakuje deklaracji o braku konfliktu interesów kilku 

członków Rady Administracyjnej, i apeluje do Agencji o bezzwłoczne ich 

opublikowanie; 

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja rozpoczęła wdrażanie planu działania 

określonego w strategii Agencji dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych; ubolewa 

jednak, że – z wyjątkiem kadry zarządzającej – niewielu pracowników uczestniczyło w 

szkoleniach dotyczących zapobiegania nadużyciom finansowym; 



 

AD\1118490PL.docx 5/6 PE595.599v02-00 

 PL 

17. zauważa, że Agencja wprowadziła system zintegrowanego zarządzania w oparciu o 

wymogi określone w standardach kontroli wewnętrznej i normach serii ISO 9001; 

18. zauważa, że przeprowadzona w 2015 r. ocena ryzyka ujawniła zagrożenia związane z 

rozszerzeniem mandatu Agencji w związku z wejściem w życie filaru technicznego 

czwartego pakietu kolejowego, a także zagrożenia dotyczące potencjalnych problemów z 

bezpieczeństwem mających wpływ na kwestie interoperacyjności oraz wyzwania 

związane z innowacją mające wpływ na konkurencyjność kolei; 

19.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium 

z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015. 
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