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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Agencije Evropske 
unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2018 v vseh 
pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2018 znašal 28,8 milijona EUR v odobritvah 
za prevzem obveznosti in 25,6 milijona EUR v odobritvah plačil ter da je bila povprečna 
stopnja izvrševanja pri obveznostih 100-odstotna (vključno s prenosi), pri plačilih pa 89-
odstotna; z obžalovanjem ugotavlja, da cilj 90 % odobritev plačil ni bil dosežen;

3. ugotavlja, da so bile dosežene okvirne zgornje meje, s katerimi Računsko sodišče ocenjuje 
izvrševanje proračuna na ravni prenosov (10 % za naslov 1 (osebje) in 20 % za naslov 2 
(upravni odhodki)); z obžalovanjem ugotavlja, da okvirna zgornja meja za naslov 3 (30 % 
za odhodke iz poslovanja) ni bila dosežena;

4. pozdravlja, da je agencija novembra 2018 sprejela smernice za prijavljanje nepravilnosti;

5. pozdravlja dejstvo, da je agencija izvedla priporočilo Računskega sodišča, da bi zagotovila 
neodvisnost računovodje, ki zdaj funkcionalno poroča izvršnemu direktorju in ni več 
odgovoren za finance in javna naročila;

6. ugotavlja, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni rezultatom 
iz leta 2017, ko je 18,4 % zaposlenih opravljalo upravne naloge (18,18 % v letu 2017), 
69,7 % operativne naloge (70,16 %) in 11,90 % nadzor in finančne naloge (11,67 %);

7. pozdravlja stalna prizadevanja agencije, da se pripravi na nove naloge, kot so bile 
opredeljene v četrtem železniškem svežnju; zlasti pozdravlja, da so bila vsa pravna besedila 
in odločitve upravnega odbora sprejeta pravočasno in da je agencija objavila priročnik za 
izdajo dovoljenj za vozila; pozdravlja druge ukrepe, ki jih je agencija sprejela za pripravo 
na nove naloge (dejavno sodelovanje deležnikov, zgledi in prehodno izvajanje, spremljanje 
pilotnih nacionalnih varnostnih organov); pozdravlja razvoj funkcije „vse na enem mestu“;

8. obžaluje, da je bilo v letu 2018 registriranih 37 neskladnosti, vključno z 18 neskladnostmi 
s finančnimi posledicami (med njimi so bile 4 višje od 15.000 EUR); poziva agencijo, naj 
si še naprej prizadeva za izboljšanje upravljanja in postopkov javnih naročil;

9. ugotavlja, da je agencija predlagala pregled okvira za kodeks dobrega ravnanja javnih 
uslužbencev; zahteva, da agencija v svojem naslednjem letnem poročilu poroča o razvoju 
tega okvira; pozdravlja, da je agencija nadaljevala usposabljanje o etiki in boju proti 
goljufijam; pozdravlja, da uradu OLAF ni bil posredovan noben primer suma goljufije; 
ugotavlja, da se primer, o katerem se je poročalo v letu 2017, še vedno preiskuje;

10. pozdravlja uspešen zaključek revizije potrditve po ISO 9001;
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11. predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 2018.


