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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. izraža zadovoljstvo glede pravilnosti računovodskih izkazov Evropske železniške 

agencije, ki jo je ugotovilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2012; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2012 znašal 25,8 milijona EUR v sredstvih 

za prevzem obveznosti in za plačila in da je bila stopnja izvrševanja 94,9-odstotna; 

3. opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti 

železniških sistemov v Evropi; prav tako opozarja, da trenutno poteka pregled pristojnosti 

agencije v okviru četrtega železniškega svežnja; poudarja, da je treba v primeru povečanja 

pristojnosti agenciji zagotoviti finančne, materialne in človeške vire, ki bi ji omogočili 

nemoteno izvajanje nalog; 

3a. poziva k enotnemu sedežu agencije v enem samem kraju, ki bo lahko dostopen z javnimi 

prevoznimi sredstvi, da se prihrani pri omejenih virih in poveča učinkovitost agencije; 

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče izrazilo, da ni prepričano v pravilnost notranje revizije, 

potem ko je prišlo na tem področju do spremembe v strukturi agencije; je seznanjen z 

odgovorom agencije, ki namerava čim prej imenovati koordinatorja za notranjo revizijo; 

5. ugotavlja, da je Računsko sodišče izpostavilo, da agencija ne upošteva standardov 

notranje revizije v zvezi z neprekinjenim delovanjem na področju IKT; zahteva, da 

agencija sprejme ustrezne popravljalne ukrepe; 

5a. poudarja, kako pomembno je, da agencija čim prej izboljša postopke zaposlovanja, saj se 

je ta ukrep začel izvajati že leta 2011, da bo zagotovila preglednost in enakopravno 

obravnavo prosilcev; 

6. predlaga, da Evropski parlament izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije 

podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2012. 
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