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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem ustalenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym 
rozliczenia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. zauważa, że cel wyznaczony przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, a mianowicie 
stworzenie jednolitego europejskiego rynku kolejowego, nie został osiągnięty; wzywa 
Agencję do skoncentrowania wysiłków i publikacji na tym obszarze;

3. zauważa, że przeniesienie ruchu z transportu drogowego na kolejowy może się udać tylko 
wtedy, gdy będzie istniał konkurencyjny europejski obszar kolejowy; zwraca się do 
Agencji o opracowanie katalogu środków mających na celu zapewnienie w przyszłości 
możliwości włączenia systemu kolei do nowoczesnych łańcuchów logistycznych;

4. podkreśla strategiczną rolę Agencji w zwiększaniu konkurencyjności kolei w stosunku do 
innych środków transportu oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności 
europejskiego systemu kolejowego; podkreśla zatem znaczenie zapewnienia Agencji 
wystarczających środków budżetowych na realizację jej zadań;

5. zauważa, że następne pięć lat ma decydujące znaczenie dla przyszłości sektora kolejowego 
i że Agencja musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby 
sprostać przyszłym wyzwaniom;

6. przyjmuje do wiadomości, że roczny budżet Agencji na rok 2018 wyniósł 28,8 mln EUR 
w środkach na zobowiązania i 25,6 mln EUR w środkach na płatności oraz że średni 
wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (łącznie z przeniesieniami) wyniósł 100 %, 
a środków na płatności – 89 %; z ubolewaniem zauważa, że nie osiągnięto celu 
wynoszącego 90 % w odniesieniu do środków na płatności; 

7. z zadowoleniem przyjmuje świadomość i gotowość Agencji do uwzględnienia 
szczególnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przy stosowaniu 
rozporządzenia w sprawie opłat i należności w związku z nowymi zadaniami 
certyfikacyjnymi;

8. zauważa, że osiągnięto orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do 
oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień: 10 % w tytule 1 (personel) i 20 % w 
tytule 2 (wydatki administracyjne); zauważa z ubolewaniem, że orientacyjny pułap w 
tytule 3 (30 % na wydatki operacyjne) nie został osiągnięty; 

9. zauważa z zadowoleniem, że w listopadzie 2018 r. Agencja przyjęła wytyczne dotyczące 
informowania o nieprawidłowościach; 

10. wyraża zadowolenie w związku z tym, że Agencja wdrożyła zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące zapewnienia niezależności księgowego, który odpowiada 
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teraz funkcjonalnie przed dyrektorem wykonawczym i nie jest już odpowiedzialny za 
finanse i zamówienia publiczne;

11. zauważa, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do 
wyników z 2017 r.: 18,4 % pracowników wykonuje zadania administracyjne (18,18 % w 
2017 r.), 69,7 % zadania operacyjne (70,16 % w 2017 r.), a 11,90 % zadania związane z 
kontrolą i finansami (11,67 % w 2017 r.);

12. wyraża ubolewanie, że Agencja nadal ma siedzibę zarówno w Lille, jak i w Valenciennes, 
i podkreśla, że scentralizowanie wszystkich prac w jednym miejscu mogłoby zmniejszyć 
koszty;

13. z zadowoleniem przyjmuje nieustające wysiłki Agencji na rzecz przygotowania do 
realizacji nowych zadań określonych w czwartym pakiecie kolejowym oraz podjęcie w 
czerwcu 2019 r. roli organu UE odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na 
wprowadzanie na rynek pojazdów kolejowych, za wydawanie jednolitych certyfikatów 
bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz za zatwierdzanie przytorowych 
urządzeń europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); w 
szczególności z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie teksty prawne i decyzje 
zarządu zostały przyjęte w terminie i że Agencja opublikowała wytyczne dotyczące 
wniosków o zezwolenie na dopuszczanie pojazdów do eksploatacji; z zadowoleniem 
przyjmuje inne kroki podjęte przez Agencję w celu przygotowania się do realizacji nowych 
zadań (aktywna interakcja z zainteresowanymi stronami, analizy konkretnych przypadków 
i nieoficjalne próby, pilotażowe monitorowanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa); 
z zadowoleniem przyjmuje utworzenie punktu kompleksowej obsługi;

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja rozpoczęła harmonizację ponad 14 000 
przepisów krajowych w sektorze kolejowym;

1) wyraża ubolewanie, że, w przeciwieństwie do transportu lotniczego i drogowego, 
sektor kolejowy jest nadal daleki od standaryzacji;

2) wzywa Agencję do zdecydowanego zwiększenia wysiłków na rzecz utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

14. zauważa, że Agencja ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu przeszkód 
biurokratycznych w transgranicznym transporcie kolejowym;

15. zauważa, że zarówno w odniesieniu do infrastruktury, jak i taboru kolejowego poczyniono 
zbyt małe postępy we wprowadzaniu wyposażenia niezbędnego dla ERTMS w Europie, i 
zwraca się do Agencji o zaproponowanie środków mających na celu przyspieszenie tego 
procesu;

16. wzywa Komisję do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie wniosku Agencji o odstępstwo 
od jej rozporządzenia finansowego w celu zapewnienia właściwego planowania opłat i 
należności oraz odpowiadających im zobowiązań i płatności w budżecie;

17. ubolewa, że w 2018 r. zarejestrowano 37 przypadków niezgodności, z których 18 miało 
skutki finansowe (w tym 4 przypadki powodujące skutki finansowe w wysokości powyżej 
15 000 EUR); zwraca się do Agencji o kontynuowanie działań mających na celu poprawę 
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procedur zarządzania oraz udzielania zamówień; 

18. zauważa, że Agencja zaproponowała przegląd zasad dobrej praktyki administracyjnej; 
zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat rozwoju tych zasad w 
następnym sprawozdaniu rocznym; z zadowoleniem przyjmuje kontynuowanie przez 
Agencję szkolenia w zakresie etyki i zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że do OLAF nie zgłoszono żadnych przypadków podejrzenia nadużycia 
finansowego; zauważa, że sprawa zgłoszona w 2017 r. jest nadal przedmiotem 
dochodzenia; 

19. z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację kontroli potwierdzającej ISO 9001;

20. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018.
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