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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 Železničnej agentúry Európskej únie 

(ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 je zo všetkých významných hľadísk 

zákonná a riadna; 

2. berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2016 predstavoval 27,5 milióna EUR vo 

viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch a že priemerná miera plnenia bola 

99,02 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (vrátane prenosov) a 91,57 % v 

prípade platobných rozpočtových prostriedkov (89,78 % rozpočtových prostriedkov 

viazaných v roku 2016); berie tiež na vedomie, že v prípade 7,52 % prostriedkov 

prenesených do roku 2017 ide najmä o operačné výdavky a že 95,4 % rozpočtových 

prostriedkov prenesených z roku 2015 bolo použitých; 

3. víta skutočnosť, že indikatívne stropy, ktoré Dvor audítorov použil na posúdenie plnenia 

rozpočtu na úrovni prenesených rozpočtových prostriedkov, (10 % pre hlavu I 

(zamestnanci), 20 % pre hlavu 2 (administratívne výdavky) a 30 % pre hlavu 3 (operačné 

výdavky)) boli dosiahnuté;  

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že cieľ 95 % plnenia platieb v stanovenej lehote 30 dní 

nebol dosiahnutý; poznamenáva, že dôvody oneskorení v platbách sú rovnaké ako v roku 

2015, t. j. oneskorenia v spracovaní faktúr zo strany zamestnancov agentúry, nedostatok 

hotovosti a nezhody s dodávateľmi týkajúce sa obsahu faktúr; žiada agentúru, aby prijala 

nápravné opatrenia, aby sa splnil cieľ 95 % v primeranej lehote; 

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; zdôrazňuje, že je pravdepodobné, že náklady by boli znížené, ak by 

všetky operácie boli sústredené na jednom mieste; upozorňuje, že zníženie nákladov by 

mohlo uľahčiť aj uzavretie komplexnej dohody o sídle s hostiteľským členským štátom – 

ktorou by sa objasnili podmienky, na základe ktorých funguje agentúra a jej zamestnanci;  

6. berie na vedomie, že výsledky ročného referenčného porovnávania so zameraním na 

účinnosť vnútorných zdrojov vykazujú pokles podielu zamestnancov pridelených na 

administratívne úlohy (z 23 % na 18 %) a zvýšenie podielu zamestnancov pridelených na 

operačné úlohy (zo 65 % na 70 %), zatiaľ čo podiel zamestnancov pridelených na 

kontroly a finančné úlohy bol približne 12 %; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

vývoj percentuálneho podielu je spôsobený najmä korekciou v pridelení pracovníkov do 

rôznych kategórií; poukazuje na to, že takéto zníženie nie je v súlade so znížením počtu 

zamestnancov o 5 %, o ktorom Komisia informovala v súvislosti s plánovaním zdrojov 

pre decentralizované agentúry; 

7. zdôrazňuje skutočnosť, že technický pilier 4. železničného balíka (4RP) aj nedávno 

prijaté nariadenie o agentúre nadobudli platnosť 15. júna 2016; zdôrazňuje, že tieto nové 

právne akty Únie stanovujú prechodné obdobie pre agentúru (do 16. júna 2019), aby 

mohla zmeniť svoju úlohu tvorcu a šíriteľa politiky a aby sa tak stala orgánom, ktorý 



 

PE613.308v03-00 4/7 AD\1147216SK.docx 

SK 

pracuje priamo pre odvetvie, pokiaľ ide o povolenia pre bezpečnostné osvedčenia a pre 

koľajové vozidlá; víta skutočnosť, že agentúra očakáva, že tento prechod by mal priniesť 

veľké výhody, pokiaľ ide o nižšie náklady a čakacie lehoty týchto postupov; 

8. zdôrazňuje strategickú úlohu agentúry v zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej 

dopravy voči ostatným druhom dopravy a pomoci v rozvoji efektívne fungujúceho 

európskeho železničného priestoru bez hraníc 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; víta program zameraný na úpravu 

vnútroštátnych predpisov s cieľom znížiť vplyv existujúcich prekážok medzi členskými 

štátmi alebo tieto prekážky odstrániť; 

9. vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho 

železničného systému s cieľom prispieť k vytvoreniu konkurenčnejšieho európskeho 

železničného sektora a zlepšeniu kvality služieb železničnej dopravy; podporuje víziu 

Komisie týkajúcu sa európskeho železničného systému, ktorý by mal byť svetovým 

lídrom v oblasti bezpečnosti;  

10. víta úlohu agentúry v ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho 

systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj v hodnotení špecifických 

projektov ERTMS; víta začatie rokovaní medzi EÚ a Švajčiarskom v rámci dohody o 

železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb so zreteľom na účasť Švajčiarska v 

Železničnej agentúre Európskej únie; 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; 

upozorňuje na štúdiu o financovaní európskych agentúr, ktorú nedávno zadal Výbor pre 

rozpočet, a na skutočnosť, že treba vypracovať možnosti samofinancovania agentúry vo 

väčšej miere; 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; 

11. 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; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 

financovanie dokončenia jednotného európskeho železničného priestoru s cieľom 

modernizovať a rozšíriť železničnú infraštruktúru aj v okrajových regiónoch Únie; ďalej 

zdôrazňuje, že by sa malo urýchliť zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej 

dopravy (ERTMS), aby sa pokračovalo v implementácii spoločných technických noriem 

a aby prínosy z hľadiska interoperability boli čo najväčšie; 

12. berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 pokračovala vo vykonávaní akčného plánu 

definovaného v stratégii agentúry zameranej na boj proti podvodom, a to usporiadaním 

prispôsobených školení týkajúcich sa predchádzania podvodom; víta skutočnosť, že v 

roku 2017 sa uskutočnila celková revízia pravidiel agentúry o konflikte záujmov (Col); 

okrem toho berie na vedomie, že v rámci politiky v oblasti konfliktu záujmov správnej 

rady (SR) agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov rady; konštatuje 

však, že niektoré životopisy a vyhlásenia o záujmoch chýbajú; žiada, aby sa životopisy a 
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vyhlásenia o záujmoch uverejňovali bezprostredne po vymenovaní členov správnej rady; 

13. berie na vedomie, že agentúra ďalej rozvíjala svoj integrovaný systém riadenia (IMS) 

založený na požiadavkách uvedených v normách vnútornej kontroly a normách série ISO 

9001 s cieľom splniť potrebné podmienky, ak má agentúra úspešne vykonávať nové 

činnosti a zvýšiť účinnosť; víta analýzu, ktorú agentúra vypracovala v rámci IMS, 

týkajúcu sa výnimiek a nesúladu s pravidlami a akcií v oblasti odbornej prípravy, ktoré sa 

mali konať v roku 2017 v oblasti verejného obstarávania a riadenia zmlúv s cieľom 

napraviť tieto nedostatky; 

14. berie na vedomie, že hodnotenie účinnosti IMS poukázalo na určité oblasti, v ktorých je 

možné dosiahnuť zlepšenie, pokiaľ ide o súlad a účinnosť, najmä čo sa týka etických a 

organizačných hodnôt, kontinuity činnosti, riadenia vzťahov so zúčastnenými stranami a 

riadenia ľudských zdrojov, a najmä že v rámci tohto hodnotenia bol stanovený rozdiel 

medzi dostupnými vnútornými kompetenciami a požadovanými kompetenciami; očakáva 

od agentúry, že zabezpečí úplné vykonávanie svojich noriem riadenia do roku 2017 podľa 

plánu;  

15. konštatuje, že hodnotenie rizika za rok 2016 poukázalo na nové riziká v porovnaní s 

rokom 2015, čo súvisí s neskorou a nekonzistentnou transpozíciou predpisov 4RP, 

zastaranosťou nástrojov riadenia zmien ERTMS, znižovaním hluku železničnej dopravy, 

omeškaniami v obmedzovaní národných predpisov a správou údajov;  

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

jej rozpočtu za rozpočtový rok 2016. 
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