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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá zjištění Účetního dvora, že účetní závěrka Agentury Evropské unie pro železnice 
(dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech podstatných ohledech legální a 
správná;

2. zdůrazňuje, že agentura má důležitou úlohu při zajišťování bezpečnosti 
a interoperability evropského železničního systému a při zvyšování 
konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti jiným způsobům dopravy, neboť 
snižuje počet administrativních a technických překážek, motivuje subjekty ke vstupu na 
trh a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a díky lepší správě infrastruktury 
účinněji vynakládá veřejné prostředky na veřejné služby železniční dopravy; podporuje 
vizi evropského železničního systému jakožto světového šampióna, pokud jde o 
vysokou úroveň bezpečnosti, s níž přišla Komise;

3. oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského 
systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení zvláštních projektů 
systému ERTMS; dále konstatuje, že čtvrtý železniční balíček zahrnuje technický pilíř, 
který posiluje úlohu agentury tím, že ji pověřuje novými úkoly, aby se zajistilo jednotné 
provádění rámce EU; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře 
poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účinnému a efektivnímu 
plnění nových a dodatečných úkolů;

4. připomíná, že systém ERTMS má zásadní význam pro vybudování jednotného 
evropského železničního prostoru; zdůrazňuje tedy, že klíčovou prioritou je optimální 
koordinace rozvoje a zavádění systému ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, 
stabilní, finančně dostupný a interoperabilní systém ERTMS v celé Evropě;

5. podporuje pokrok agentury při navazování užší spolupráce s Evropskou agenturou pro 
námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s 
cílem vytvořit společnou kulturu bezpečnosti;

6. konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2017 činil 30,7 milionu EUR v prostředcích na 
závazky a 26,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že průměrná míra plnění činila 
u prostředků na závazky (včetně prostředků převedených do dalšího roku) 100,0 % 
a u prostředků na platby 87,3 %; s politováním konstatuje, že u prostředků na platby 
nebylo dosaženo cílové 90,0% míry plnění rozpočtu; konstatuje, že důvodem, proč 
nebylo tohoto cíle u prostředků na platby dosaženo, bylo, že některé závazky byly z 
důvodu dosažení 95% míry plnění rozpočtu v případě závazků učiněny až koncem roku;

7. s politováním konstatuje, že bylo dosaženo pouze orientačního stropu ve výši 10 %, 
který používá Účetní dvůr k posouzení, nakolik je plněn rozpočet, pokud jde o převod 
prostředků do dalšího roku v hlavě 1 (personál), zatímco stropu pro hlavu 2 
(administrativní výdaje) a hlavu 3 (provozní výdaje), který činil 20 %, resp. 30 %, 
dosaženo nebylo;

8. vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního tím, že by byl (správně) přímo 
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odpovědný řediteli agentury a (funkčně) správní radě, jak zdůraznil Účetní dvůr; vyzývá 
agenturu, aby zohlednila doporučení útvaru interního auditu, která se týkají řízení 
lidských zdrojů a kvalifikace v roce 2017, a aby v tomto ohledu přijala všechna 
nezbytná opatření; vítá, že agentura v lednu 2018 přijala kodex řádné správní praxe, 
který obsahuje zejména všechna opatření nezbytná k prevenci střetu zájmů;

9. s politováním konstatuje, že celá řada kontaktů s francouzskými orgány nevedla 
k podpisu dohody o sídle agentury podle článku 71 nařízení o agentuře; s politováním 
dále konstatuje, že správní rada nebyla schopna v roce 2017 jednohlasně přijmout 
prováděcí předpisy týkající se jazykového režimu v agentuře, což vedlo např. při náboru 
pracovníků k dalším nákladům a průtahům; s politováním konstatuje, že agentura 
i nadále pracuje ve dvou místech; vyzývá agenturu, aby všechny činnosti přemístila do 
svého sídla a působila pouze z tohoto místa;

10. podotýká, že výsledky každoroční srovnávací analýzy, pokud jde o pracovníky 
agentury, jsou podobné výsledkům z roku 2016, přičemž procento pracovníků 
vykonávajících administrativní úkoly dosahuje 18 % a podíl pracovníků plnících 
provozní úkoly 69,5 %, tj. ve srovnání s rokem 2016 se jedná o mírný 0,5% pokles (ze 
70 % na 65 %), zatímco procento zaměstnanců, kteří jsou pověřeni kontrolními 
a finančními úkoly, činí i nadále kolem 12 %; konstatuje, že referendum o brexitu 
z června 2016 vedlo mezi zaměstnanci agentury k výraznému znepokojení, jelikož řada 
klíčových pracovníků agentury pochází ze Spojeného království; konstatuje dále, že 
během intenzivní výměny názorů s odvětvím železniční dopravy ve Spojeném 
království bylo potvrzeno, že mají zájem zůstat součástí „evropského systému“,

11. vítá aktivní přístup agentury k transformaci její struktury, tak aby byla schopna plnit 
nové úkoly, jak jsou stanoveny ve čtvrtém železničním balíčku, zejména na základě 
vytvoření řídící skupiny; vybízí řídící pracovníky agentury, aby nadále kladli důraz na 
přípravu nových úkolů, které vyplývají z technického pilíře čtvrtého železničního 
balíčku, tak aby byly zcela hotové k 15. červnu 2019, a doporučuje, aby přisoudili 
vysokou prioritu řízení lidských zdrojů; bere na vědomí, že mj. v rámci přípravných 
rozhodnutí o přijetí rámce pro audit oznámených orgánů i rámce pro jednotné kontaktní 
místo a politiku sledování výsledků a rozhodování národních bezpečnostních orgánů 
bylo dosaženo pokroku;

12. vítá skutečnost, že v roce 2017 agentura pokračovala v provádění akčního plánu, který 
je stanoven ve strategii agentury pro boj proti podvodům; vítá, že agentura zahrnula 
do svého pravidelného posuzování rizik i hodnocení rizika podvodů a že došlo 
k vytvoření jednoduššího a jasnějšího popisu rizik; konstatuje dále, že v průběhu 
účetního roku byl úřadu OLAF nahlášen jeden případ podezření na podvod;

13. s politováním konstatuje, že existují nedostatky při zadávání veřejných zakázek, které 
ohrožují optimální využívání prostředků, především pokud jde o zadávání zakázek 
na služby;

14. vítá, že integrovanému systému správy agentury byla udělena certifikace podle normy 
ISO 9001, což dokládá, že agentura i podle nezávislého posouzení neustále zlepšuje 
svou výkonnost; konstatuje, že s ohledem na předběžné výsledky posuzování interní 
kontroly agentury na základě jejích standardů řízení, pokud jde o dodržování předpisů 
a její účinnost, lze mít za to, že kontrolní systém agentury funguje jako celek podle 
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předpokladů a že přiměřeným způsobem omezuje hlavní rizika ohrožující plnění cílů 
agentury;

15. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.
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