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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej železničnej agentúry (ďalej 

len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a 

riadna; 

2. berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2015 predstavoval 26,3 milióna EUR vo 

viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch a že priemerná miera plnenia 

predstavovala 99,1 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (vrátane prenosov) 

a 89,78 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov (90,59 % rozpočtových 

prostriedkov viazaných v roku 2015); ďalej konštatuje, že v prípade 10,07 % prostriedkov 

prenesených do roku 2016 ide najmä o operačné výdavky a že 96,3 % rozpočtových 

prostriedkov prenesených z roku 2014 bolo použitých; 

3. berie na vedomie zlepšenie v porovnaní s rokom 2014, pokiaľ ide o prenesené rozpočtové 

prostriedky (18,98 % v rámci hlavy II v porovnaní s 24,53 % v roku 2014 a 29,42 % v 

porovnaní s 37,93 % v roku 2014 v rámci hlavy III); víta skutočnosť, že indikatívne 

stropy, ktoré Dvor audítorov použil na posúdenie plnenia rozpočtu na úrovni prenesených 

rozpočtových prostriedkov (10 % pre hlavu I, 20 % pre hlavu II a 30 % pre hlavu III), 

boli dosiahnuté;  

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z dôvodu oneskorenia v spracovaní faktúr zo 

strany zamestnancov agentúry, nedostatku hotovosti a nezhôd s dodávateľmi týkajúcich 

sa obsahu faktúr bolo iba 92,6 % faktúr uhradených v stanovenej lehote 30 dní; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nápravné opatrenia týkajúce sa pripomienok Dvora 

audítorov z roku 2013 v súvislosti s dvojitým sídlom agentúry v Lille a vo Valenciennes 

ešte neboli vykonané; zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že odporúčanie o posilnení 

postupov prijímania zamestnancov tiež nebolo doteraz vykonané; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy vnútornej kontroly sa doposiaľ nedodržiavajú v 

plnej miere a že viaceré činnosti, ktoré boli prioritné v roku 2015, ešte neboli ukončené, 

napríklad postup pre opis pracovného miesta, systém riadenia spôsobilostí alebo postup 

riadenia incidentov; 

7. berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest 

agentúry, z ktorého vyplynulo, že 21,14 % miest je venovaných administratívnej podpore 

a koordinácii, 64,61 % operačným úlohám a 14,25 % kontrolným a finančným úlohám; 

vyjadruje poľutovanie nad znížením podielu zamestnancov, ktorí sa priamo zaoberajú 

operačnými úlohami; 

8. zdôrazňuje strategickú úlohu agentúry pri zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej 

dopravy voči ostatným druhom dopravy znižovaním administratívnych a technických 

prekážok, podporovaním vstupu na trh a zabezpečovaním nediskriminácie, efektívnejším 

vynakladaním verejných finančných prostriedkov na služby verejnej železničnej dopravy 

a lepšou správou infraštruktúry; 
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9. vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho 

železničného systému; víta úlohu agentúry pri ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a 

vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj pri 

hodnotení špecifických projektov ERTMS; okrem toho konštatuje, že revízia úlohy 

agentúry (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a 

bezpečnostnú certifikáciu) a jej právomocí je súčasťou štvrtého železničného balíka; 

zdôrazňuje, že keďže bude mať agentúra väčšie právomoci, bude potrebné jej poskytnúť 

nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne 

vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy; so znepokojením berie na vedomie rozpor 

medzi nedávno schválenými právnymi predpismi, ktorými sa rozširuje rozsah úloh 

agentúry, a rozpočtovými škrtmi súvisiacimi s agentúrou, ktoré sa majú vykonať vo 

viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020; 

10. podporuje iniciatívu, ktorú agentúra uskutočnila v roku 2015 a ktorá sa týka zavedenia 

nového postupu zameraného na dosiahnutie intenzívnejšieho zapojenia členských štátov a 

zainteresovaných strán do vypracovania pracovného programu na rok 2016; víta 

zavedenie platformy zainteresovaných strán ERTMS a pripomína, že ERTMS má 

zásadný význam pre vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru; 

zdôrazňuje preto, že kľúčovou prioritou je optimalizovaná koordinácia rozvoja a 

zavedenia ERTMS, ktorá zabezpečí jednotný, transparentný, stabilný, cenovo dostupný a 

interoperabilný ERTMS v celej Európe;  

11. víta proaktívny prístup agentúry, ktorá zriadila osobitnú skupinu v rámci prípravy na 

pravdepodobné prijatie štvrtého železničného balíka v roku 2016, ako aj nový štatút a 

rozširujúcu sa úlohu agentúry;  

12. víta program zameraný na úpravu vnútroštátnych predpisov s cieľom znížiť vplyv 

existujúcich prekážok medzi členskými štátmi alebo tieto prekážky odstrániť; 

13. podporuje pokrok agentúry na ceste k intenzívnejšej spolupráci s Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva 

(EASA) v záujme vytvorenia spoločnej kultúry bezpečnosti; 

14. pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu, a to v 

prospech vrátenia celých súm presunutých z Nástroja na prepájanie Európy do 

Európskeho fondu pre strategické investície; 

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli poskytnuté vyhlásenia o záujmoch 

niekoľkých členov rady, a naliehavo vyzýva agentúru, aby ich bezodkladne zverejnila; 

16. víta skutočnosť, že agentúra začala vykonávať akčný plán vymedzený v stratégii agentúry 

zameranej na boj proti podvodom; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že s 

výnimkou riadiacich pracovníkov bola miera účasti zamestnancov na aktivitách odbornej 

prípravy v oblasti predchádzania podvodom nízka; 

17. berie na vedomie, že agentúra zaviedla integrovaný systém riadenia založený na 

požiadavkách uvedených v normách vnútornej kontroly a normách série ISO 9001; 

18. konštatuje, že vo vyhodnotení rizika za rok 2015 boli zdôraznené riziká týkajúce sa 

rozšírenia mandátu agentúry v súvislosti s nadobudnutím účinnosti technického piliera 
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štvrtého železničného balíka, ako aj riziká súvisiace s prípadnými bezpečnostnými 

otázkami, ktoré by mali vplyv na interoperabilitu, a výzvy v oblasti inovácií vplývajúce 

na konkurencieschopnosť železničnej dopravy; 

19.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie 

rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015. 
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