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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 Evropske 

železniške agencije (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2015 v vseh 

pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2015 v sredstvih za prevzem obveznosti 

in sredstvih za plačila znašal 26,3 milijona EUR ter da je bila povprečna stopnja 

izvrševanja pri obveznostih 99,1-odstotna (vključno s prenosom sredstev v naslednje 

leto), pri plačilih pa 89,78-odstotna (90,59 % sredstev, za katera so bile prevzete 

obveznosti v letu 2015); prav tako ugotavlja, da se 10,07 % sredstev, prenesenih v leto 

2016, nanaša predvsem na odhodke iz poslovanja in da je bilo izvršenih 96,3 % 

sredstev, prenesenih iz leta 2014; 

3. opaža izboljšanje glede na leto 2014 pri prenosih v naslednje leto (za naslov II 18,98 % 

v primerjavi s 24,53 % v letu 2014, za naslov III pa 29,42 % v primerjavi s 37,93 % v 

letu 2014); pozdravlja dejstvo, da so bile dosežene okvirne meje, s katerimi Računsko 

sodišče ocenjuje izvrševanje proračuna na ravni prenosov (10 % za naslov 1, 20 % za 

naslov 2 ter 30 % za naslov III);  

4. obžaluje, da je bilo zaradi zamud pri obdelavi računov v agenciji, pomanjkanja denarja 

ali nesoglasij z dobavitelji glede vsebine računov v predpisanem roku 30 dni plačanih 

zgolj 92,6 % računov; 

5. obžaluje, da agencija še ni izvedla popravljalnih ukrepov na podlagi pripomb, ki jih je 

glede dveh sedežev agencije v Lillu in Valenciennesu leta 2013 podalo Računsko 

sodišče; obžaluje tudi, da agencija še ni začela izvajati priporočil za izboljšanje 

postopka zaposlovanja; 

6. obžaluje, da agencija še ne izpolnjuje v celoti standardov notranje kontrole in da je treba 

še dokončati več prednostnih dejavnosti za leto 2015, na primer v zvezi s postopkom 

opisa dela, sistemom za upravljanje pristojnosti ter postopkom za upravljanje 

incidentov; 

7. je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v 

katerem je 21,14 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 64,61 % 

operativnim nalogam, 14,25 % pa nadzoru in finančnim nalogam; obžaluje, da se je 

zmanjšal delež delovnih mest, neposredno namenjenih operativnim nalogam; 

8. poudarja, da ima agencija strateško vlogo pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega 

in drugih vrst prometa, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, 

spodbujanjem vstopanja na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo 

javnih sredstev za storitve javnega železniškega prometa in boljšim upravljanjem 

infrastrukture; 

9. poudarja vlogo agencije pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega 
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železniškega sistema; pozdravlja vlogo agencije pri spremljanju razvoja, preizkušanja in 

uvedbe evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri 

ocenjevanju nekaterih projektov ERTMS; poleg tega ugotavlja, da je pregled vloge 

agencije (na primer enotna kontaktna točka za izdajo dovoljenj in varnostnih spričeval 

za vozila) in njenih pristojnosti del četrtega železniškega svežnja; poudarja, da bo 

agencija dobila več pristojnosti, zato ji je treba zagotoviti potrebne finančne, materialne 

in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne 

naloge; z zaskrbljenostjo opaža navzkrižje med nedavno sprejeto zakonodajo, ki razširja 

obseg nalog agencije, in krčenjem njenega proračuna, ki bo izvedeno v večletnem 

finančnem okviru 2014–2020; 

10. podpira pobudo agencije iz leta 2015 o uvedbi novega postopka, s katerim bi zagotovila 

tesnejše sodelovanje držav članic in deležnikov pri oblikovanju delovnega programa za 

leto 2016; pozdravlja začetek delovanja platforme za deležnike v sklopu evropskega 

sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in opozarja, da je ta sistem 

bistvenega pomena pri uresničevanju enotnega evropskega železniškega prostora; zato 

poudarja, da je osrednja prednostna naloga optimizirano usklajevanje razvoja in uvedbe 

ERTMS, da bi zagotovili enoten, pregleden, stabilen, cenovno dostopen in 

interoperabilen sistem ERTMS po vsej Evropi;  

11. pozdravlja proaktiven pristop agencije, ki je oblikovala projektno skupino, da bi se 

pripravila na verjetno sprejetje četrtega železniškega svežnja v letu 2016, pa tudi na 

novi status agencije in krepitev njene vloge;  

12. pozdravlja tematski program za prečiščenje nacionalnih pravil, da bi zmanjšali 

posledice oziroma odpravili obstoječe ovire med državami članicami; 

13. podpira napredek agencije pri krepitvi sodelovanja z Evropsko agencijo za pomorsko 

varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da bi oblikovale 

skupno kulturo varnosti; 

14. spominja na stališče Evropskega parlamenta iz proračunskega postopka, da je treba 

povrniti vse zneske, ki so bili prerazporejeni iz instrumenta za povezovanje Evrope v 

Evropski sklad za strateške naložbe; 

15. obžaluje, da nekateri člani upravnega odbora še niso predložili izjav o interesih, in 

poziva agencijo, naj jih nemudoma objavi; 

16. je zadovoljen, da je agencija začela izvajati akcijski načrt, opredeljen v njeni strategiji 

za boj proti goljufijam; obžaluje pa razmeroma nizko udeležbo zaposlenih – z izjemo 

vodstva – pri dejavnostih usposabljanja za preprečevanje goljufij; 

17. ugotavlja, da je agencija na podlagi zahtev iz standardov notranje kontrole in standardov 

ISO 9001 sprejela celovit sistem upravljanja; 

18. ugotavlja, da je ocena tveganja v letu 2015 pokazala tveganja, povezana z razširitvijo 

mandata agencije zaradi začetka veljavnosti tehničnega stebra četrtega železniškega 

svežnja, pa tudi tveganja v zvezi z morebitnimi varnostnimi težavami, ki bi utegnile 

vplivati na interoperabilnostne in inovacijske izzive ter posledično na konkurenčnost 

železniškega prometa; 
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19.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede 

izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015. 
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