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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (toliau – „Agentūra“) ataskaitos už 2017 m. finansinius metus yra visais 
reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos;

2. pabrėžia Agentūros vaidmenį užtikrinant Europos geležinkelių sistemos saugumą bei 
sąveikumą ir gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių 
atžvilgiu, tuo tikslu mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į 
rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų panaudojimą viešųjų 
geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; pritaria 
Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos 
srityje;

3. teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat 
vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 4-ajame 
geležinkelių dokumentų rinkinyje yra techninis ramstis, kuriuo išplečiamas Agentūros 
vaidmuo, jai suteikiant naujų uždavinių siekiant užtikrinti, kad ES sistema būtų vienodai 
įgyvendinama; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, reikės jai 
skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir 
efektyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis;

4. primena, kad ERTMS yra būtina siekiant bendros Europos geležinkelių erdvės; todėl 
pabrėžia, kad optimizuotas ERTMS kūrimo ir diegimo koordinavimas yra labai svarbus 
prioritetas siekiant užtikrinti bendrą skaidrią, stabilią, įperkamą ir sąveikią ERTMS 
sistemą visoje Europoje;

5. remia Agentūros pažangą siekiant tvirtesnio bendradarbiavimo su Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), kad būtų 
sukurta bendra saugos kultūra;

6. pažymi, kad Agentūros 2017 m. metinį biudžetą sudarė 30,7 mln. EUR įsipareigojimų ir 
26,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad vidutinis įsipareigojimų asignavimų 
panaudojimo lygis buvo 100,0 proc. (įskaitant perkėlimus), o mokėjimų asignavimų –
87,3 proc.; apgailestauja, kad nepasiektas 90,0 proc. mokėjimų asignavimų 
panaudojimo tikslinis rodiklis; pažymi, kad mokėjimų panaudojimo tikslinio rodiklio 
nepasiekimas buvo susijęs su tam tikrais įsipareigojimais, prisiimtais pačioje metų 
pabaigoje, kad būtų pasiektas 95 proc. įsipareigojimų įvykdymo tikslas;

7. apgailestauja, kad pasiekta tik Audito Rūmų taikyta orientacinė 10 proc. viršutinė riba, 
pagal kurią vertintas biudžeto įvykdymas perkėlimų lygmeniu pagal 1 antraštinę dalį 
(darbuotojai), o viršutinės ribos pagal 2 antraštinę dalį ir 3 antraštinę dalį (atitinkamai 
20 proc. (administracinės išlaidos) ir 30 proc. (veiklos išlaidos)) nebuvo pasiektos;

8. ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą nustatant, kad jis arba 
ji tiesiogiai atsiskaito Agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdančiajai 
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tarybai (funkciniu požiūriu), kaip nurodė Audito Rūmai; ragina Agentūrą apsvarstyti 
visus galimus veiksmus, susijusius su 2017 m. Vidaus audito tarnybos 
rekomendacijomis dėl žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos valdymo, ir jų imtis; 
palankiai vertina tai, kad 2018 m. sausio mėn. buvo priimtas Agentūros gero 
administracinio elgesio kodeksas, kuriame pirmiausia pateikiamos visos priemonės, 
padedančios išvengti interesų konfliktų;

9. apgailestauja, kad daug kartų susisiekus su Prancūzijos valdžios institucijomis 
nepasirašytas susitarimas dėl Agentūros būstinės pagal Agentūros reglamento 71 
straipsnį; taip pat apgailestauja, kad valdyba 2017 m. negalėjo vienbalsiai priimti 
įgyvendinimo taisyklių dėl Agentūros kalbų vartojimo tvarkos ir dėl to, pvz., įdarbinant 
asmenis, patirta papildomų išlaidų ir vėlavimų; apgailestauja, kad Agentūra vis dar 
veikia dviejose vietose; ragina Agentūrą perkelti visą savo veiklą į savo būstinę ir 
vykdyti veiklą tik toje vietoje;

10. pažymi, kad atliekant metinę lyginamąją analizę, susijusią su darbuotojais, gauti tokie 
pat rezultatai kaip 2016 m., būtent 18 proc. darbuotojų skirta administracinėms 
užduotims vykdyti, 69,5 proc. – veiklos užduotims, t. y. šiek tiek mažiau (0,5 proc.), 
palyginti su 2016 m. (nuo 65 proc. iki 70 proc.), o darbuotojų, atliekančių kontrolės ir 
finansines užduotis, skaičius išliko apie 12 proc.; pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. 
„Brexit‘o“ referendumas lėmė nemažą Agentūros darbuotojų sąmyšį, nes kai kurie 
svarbiausi Agentūros darbuotojai yra iš Jungtinės Karalystės; taip pat pažymi, kad 
aktyviai keičiantis nuomonėmis su Jungtinės Karalystės geležinkelių sektoriaus 
atstovais patvirtintas šio sektoriaus interesas likti „Europos sistemoje“;

11. palankiai vertina Agentūros aktyvumą siekiant pakeisti savo struktūrą, kad ji atitiktų 
naujas užduotis, apibrėžtas pagal ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, visų pirma 
įsteigiant iniciatyvines grupes; ragina Agentūros valdybą ir toliau daugiausia dėmesio 
skirti tam, kad naujosios užduotys pagal Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio 
techninį ramstį būtų parengtos iki 2019 m. birželio 15 m., ir rekomenduoja žmogiškųjų 
išteklių valdymui teikti didžiausią pirmenybę; atkreipia dėmesį į tai, kad pasiekta 
pažangos, be kita ko, dėl parengiamųjų sprendimų siekiant patvirtinti paskirtųjų audito 
įstaigų sistemą, taip pat vieno langelio principu pagrįstos tarnybos sistemą ir 
nacionalinių saugos agentūrų veiklos rezultatų ir sprendimų priėmimo stebėsenos 
politiką;

12. pažymi, kad 2017 m. Agentūra ir toliau įgyvendino Agentūros kovos su sukčiavimu 
strategijoje numatytą veiksmų planą; palankiai vertina tai, kad Agentūra įtraukė 
sukčiavimo rizikos vertinimą į reguliarų Agentūros rizikos vertinimą ir kad rizikos 
aprašymas buvo supaprastintas ir aiškiau išdėstytas; taip pat pažymi, kad per 
ataskaitinius metus vienas atvejis, kai įtartas sukčiavimas, perduotas OLAF;

13. apgailestauja dėl to, kad esama trūkumų viešųjų pirkimų srityje, daugiausia susijusių su 
paslaugomis, ir dėl šių trūkumų kyla grėsmė ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų 
požiūriu;

14. palankiai vertina tai, kad Agentūros integruota valdymo sistema sertifikuota pagal ISO 
9001 – tai nepriklausomas nuolatinio Agentūros veiklos gerinimo pripažinimas; pažymi, 
kad atsižvelgiant į preliminarius vidaus kontrolės atitikties EGA valdymo standartams ir 
jos veiksmingumo vertinimo rezultatus galima daryti išvadą, kad visa Agentūros 
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kontrolės sistema veikia taip, kaip numatyta, ir pagal ją tinkamai mažinama Agentūros 
tikslų pasiekimui kylanti pagrindinė rizika;

15. siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 
2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
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