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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Агенцията за 
железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) за финансовата 
2018 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че целта, поставена от Европейския парламент, Съвета и Комисията, за 
установяване на единен европейски пазар за железопътни транспортни услуги, не е 
постигната; призовава Агенцията да съсредоточи усилията си и публикациите в тази 
област;

3. отбелязва, че целта за пренасочване на превозите от автомобилния към 
железопътния транспорт може да бъде постигната само при наличието на 
конкурентоспособно европейско железопътно пространство; призовава Агенцията 
да разработи набор от мерки с цел гарантиране на възможността бъдещият 
железопътен транспорт да бъде включен в модерни логистични вериги;

4. подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряване на 
конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове 
транспорт и за гарантиране на безопасността и оперативната съвместимост на 
европейската железопътна система; подчертава във връзка с това, че е важно на 
Агенцията да се предоставят достатъчно бюджетни средства за изпълнението на 
нейната роля;

5. отбелязва, че следващите пет години ще бъдат решаващи за бъдещето на 
железопътния сектор и че на Агенцията трябва да бъдат осигурени необходимите ѝ 
финансови средства и персонал за посрещане на предстоящите предизвикателства;

6. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2018 г. възлиза на 28,8 милиона 
евро в бюджетни кредити за поети задължения и 25,6 милиона евро за бюджетни 
кредити за плащания и че средната степен на изпълнение е 100% за бюджетните 
кредити за поети задължения (включително преносите) и 89% за бюджетните 
кредити за плащания; отбелязва със съжаление, че целта от 90% за бюджетните 
кредити за плащания не е постигната; 

7. приветства осведомеността на Агенцията относно специфичните нужди на малките 
и средните предприятия и готовността ѝ да ги взема предвид при прилагането на 
регламента за таксите и възнагражденията във връзка с новите задачи по 
сертифициране;

8. отбелязва, че са достигнати индикативните тавани, използвани от Сметната палата 
за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите (10% за дял 1 
(Персонал) и 20% за дял 2 (Административни разходи)); отбелязва със съжаление, 
че индикативният таван за дял 3 (30% за Оперативни разходи) не е достигнат; 

9. приветства приемането от Агенцията през ноември 2018 г. на насоки относно 
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подаването на сигнали за нередности; 

10. изразява задоволство, че Агенцията е изпълнила препоръката на Сметната палата да 
гарантира независимостта на счетоводителя, който вече функционално се отчита 
пред изпълнителния директор и не отговаря за финансите и обществените поръчки;

11. отбелязва, че резултатите от годишното сравнително проучване на персонала са 
подобни на тези от 2017 г., като 18,4% от служителите са били ангажирани с 
административни задачи (18,18% през 2017 г.), 69,7% са изпълнявали оперативни 
задачи, (70,16% през 2017 г.), а 11,90% от служителите са изпълнявали контролни и 
финансови задачи (11,67% през 2017 г.);

12. изразява съжаление във връзка с факта, че Агенцията продължава да има две 
седалища – в Лил и Валансиен, и посочва, че разходите биха могли да бъдат 
намалени, ако всички операции бъдат централизирани на едно място;

13. приветства продължаващите усилия на Агенцията да се подготви за новите си 
задачи, определени в Четвъртия железопътен пакет, и да поеме, през юни 2019 г., 
своята роля на орган на ЕС, отговарящ за издаването на разрешения за пускане на 
пазара на железопътни превозни средства, на единни сертификати за безопасност за 
железопътно предприятие и на одобрения на съответствието на оборудване по 
железопътната линия с Европейската система за управление на железопътното 
движение (ERTMS); приветства по-специално факта, че всички правни текстове и 
решения на управителния съвет са били приети навреме и че Агенцията е 
публикувала Упътването за подаване на заявление за предоставяне на разрешително 
за превозно средство; приветства и другите стъпки, предприети от Агенцията в 
процеса на подготовката за новите ѝ задачи (активно взаимодействие със 
заинтересованите страни, обучение по истински случаи и тестване, пилотен 
мониторинг на националните органи по безопасността); приветства напредъка в 
обслужването на едно гише;

приветства факта, че Агенцията е започнала работа по хармонизирането на над 14-
те хиляди национални правила за управление на железопътния транспорт;

1) изразява съжаление във връзка с факта, че за разлика от хармонизирането на 
правилата в секторите на въздушния и автомобилния транспорт, 
хармонизирането на правилата в железопътния транспорт е все още далечна 
цел;

2) призовава Агенцията значително да увеличи усилията си за установяване на 
единно европейско железопътно пространство;

14. отбелязва, че Агенцията играе ключова роля за премахването на бюрократичните 
спънки в областта на трансграничния железопътен транспорт;

15. отбелязва, че както по отношение на инфраструктурата, така и по отношение на 
подвижния състав, е постигнат твърде малък напредък що се отнася до въвеждането 
на оборудването, необходимо за Европейската система за управление на 
железопътното движение (ERTMS) в Европа и призовава Агенцията да предложи 
мерки за ускоряване на този процес;
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16. призовава Комисията бързо да вземе решение относно искането на Агенцията за 
дерогация от нейния финансов регламент, за да се гарантира правилното планиране 
на таксите и възнагражденията и съответните бюджетни кредити за поети 
задължения и плащания;

17. изразява съжаление, че през 2018 г. са били регистрирани 37 несъответствия, 
включително 18 с финансови въздействия (от които 4 надвишават 15 000 EUR); 
изисква от Агенцията да продължи усилията си за подобряване на своето 
управление, както и на процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

18. отбелязва, че Агенцията е предложила да направи преглед на рамката за добро 
административно поведение; изисква от Агенцията да докладва за развитието на тази 
рамка в следващия си годишен доклад; приветства факта, че Агенцията е 
продължила обучението по етично поведение и борба с измамите; приветства факта, 
че на OLAF не са били предадени никакви случаи на съмнения за измама; отбелязва, 
че случаят, докладван през 2017 г., все още се разследва; 

19. приветства успешното преминаване на одита за потвърждение за съответствие със 
стандарт ISO 9001;

20. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 
Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 
година.
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