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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 Европейската 

железопътна агенция („Агенцията“) за финансовата 2016 година са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2016 г. възлиза на 27,5 милиона 

евро в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания и 

че средната степен на тяхното усвояване е 99,02% за бюджетните кредити за поети 

задължения (включително преноси) и 91,57% за бюджетните кредити за плащания 

(89,78% от бюджетните кредити, за които са поети задължения през 2016 г.); 

отбелязва освен това, че пренесените за 2017 г. 7,52% касаят главно оперативни 

разходи и че 95,4% от пренесените от 2015 г. бюджетни кредити са били 

изпълнени; 

3. приветства факта, че са били достигнати индикативните тавани, използвани от 

Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите 

(10% за дял 1 (Персонал), 20% за дял 2 (административни разходи) и 30% за дял 

3(оперативни разходи));  

4. изразява съжаление, че целта от 95% по отношение на извършването на 

плащанията в рамките на установения краен срок от 30 дни не беше достигната; 

изразява съжаление, че причините за забавянията в плащанията остават същите 

както през 2015 г., а именно, забавяне в обработката на фактурите от персонала на 

Агенцията, недостиг на парични средства и несъгласие с доставчиците относно 

съдържанието на фактурите; отправя искане към Агенцията да приеме коригиращи 

мерки за постигане на целта от 95% в разумен срок; 

5. изразява съжаление, че все още не са предприети корективни действия във връзка с 

коментарите на Сметната палата от 2013 г. относно двойното местонахождение на 

Агенцията в Лил и Валансиен; подчертава, че е вероятно разходите да бъдат 

намалени, ако всички дейности се централизират на едно място; подчертава, че 

намаляването на разходите би могло да улесни и сключването на общо 

споразумение за седалището с приемащата държава членка, което би довело до 

прецизиране на условията за работа на Агенцията и нейния персонал;  

6. отбелязва резултатите от годишния сравнителен анализ, който се съсредоточава 

върху ефективността на вътрешните ресурси, като показва намаление на процента 

на персонала, ангажиран с административни задачи (от 23% на 18%) и увеличаване 

на процента на служителите, изпълняващи оперативни задачи (от 65% на 70%), 

докато на около 12% от персонала са възложени контролът и финансовите задачи; 

изразява съжаление обаче, че развитието на съответните проценти се дължи главно 

на корекция в назначаването на служители в различни категории; посочва, че 

подобно намаление не съответства на целта за 5% съкращаване на персонала 

съгласно съобщението на Комисията за планирането на финансовите и 

персоналните ресурси на децентрализираните агенции; 
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7. подчертава факта, че както техническият стълб на 4-ия железопътен пакет (4RP), 

така и приетият неотдавна Регламент за създаване на Агенцията влязоха в сила на 

15 юни 2016 г.; подчертава, че тези нови правни актове на Съюза предвиждат 

преходен период за Агенцията (до 16 юни 2019 г.), с цел да ѝ се даде възможност да 

преобразува изготвянето на своите политики и ролята си на разпространител, като 

по този начин тя се превърне в орган, който работи пряко за промишлеността по 

отношение на разрешенията за сертифицирането за безопасност и на подвижния 

състав; приветства факта, че Агенцията очаква този преход да донесе огромни 

ползи от гледна точка на намаляването на разходите и сроковете за съответните 

процеси; 

8. подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряването на 

конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на другите 

видове транспорт и за подпомагането на изграждането на ефективно 

функциониращо единно европейско железопътно пространство без граници чрез 

намаляване на административните и техническите пречки, чрез насърчаване на 

навлизането на пазара и гарантиране на липсата на дискриминация, чрез по-

ефикасно изразходване на публичните средства за обществените услуги в 

железопътния транспорт и чрез осигуряване на по-добро управление на 

инфраструктурата; приветства целенасочената програма за разчистване на 

националните правила с цел намаляване на въздействието или премахване на 

съществуващите бариери между държавите членки; 

9. изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната 

съвместимост на европейската железопътна система, с цел оказване на съдействие 

за създаването на по-конкурентен европейски железопътен сектор и подобряване 

на качеството на железопътните услуги; подкрепя визията на Комисията за 

европейска железопътна система, която играе водеща роля в световен мащаб в 

областта на безопасността;  

10. приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във 

връзка с разработването, тестването и прилагането на Европейската система за 

управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на 

специфичните за ERTMS проекти; приветства започването на преговори между ЕС 

и Швейцария в рамките на Споразумението за превоз на стоки и пътници чрез 

железопътен и шосеен транспорт с оглед на участието на Швейцария в Агенцията 

за железопътен транспорт на Европейския съюз; подчертава, че тъй като Агенцията 

получава по-големи отговорности, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите 

финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно 

своите нови и допълнителни задачи; обръща внимание на проучването, възложено 

наскоро от комисията по бюджети, относно условията за финансиране на 

европейски агенции, както и на факта, че следва да бъдат разработени 

възможности, за да се позволи по-голямо самофинансиране на Агенцията; 

отбелязва със загриженост противоречието между одобреното неотдавна 

законодателство, с което се разширява обхватът на мисията на Агенцията, и 

свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат извършени в 

обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.; 

11. припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за 
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възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на 

Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че 

финансирането за завършването на единното европейско железопътно 

пространство следва да бъде гарантирано, с оглед модернизиране и разширяване на 

железопътните инфраструктури също и в отдалечените региони на Съюза; 

подчертава освен това, че следва да се постигне напредък по отношение на 

внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение 

(ERTMS) с цел по-нататъшно прилагане на общи технически стандарти и постигане 

на максимална полза от гледна точка на оперативната съвместимост; 

12. отбелязва, че през 2016 г. Агенцията продължи с изпълнението на плана за 

действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите, като организира 

специализирани курсове за обучение относно предотвратяването на измами; 

приветства факта, че през 2017 г. е извършено цялостно преразглеждане на 

правилата на Агенцията относно конфликтите на интереси; отбелязва също така, че 

в рамките на политиката относно конфликтите на интереси по отношение на 

управителния съвет (УС), Агенцията публикува автобиографиите и декларациите за 

интереси на членовете на УС; при все това отбелязва, че липсват някои от 

автобиографиите и декларациите за интереси; отправя искане автобиографиите и 

декларациите за интереси да бъдат публикувани незабавно след назначаването на 

членовете на УС; 

13. отбелязва, че Агенцията разви в още по-голяма степен своята интегрирана система 

за управление (ИСУ) въз основа на изискванията, определени в стандартите за 

вътрешен контрол и серията стандарти ISO 9001 с цел да се изпълнят условията, 

необходими, за да може Агенцията да поеме успешно нови дейности и да повиши 

своята ефективност; приветства анализа, извършен от Агенцията за железопътен 

транспорт на Европейския съюз в рамките на ИСУ по отношение на изключенията 

и неспазването на правилата и обученията, които следва да бъдат организирани 

през 2017 г., във връзка с възлагането на обществени поръчки и управлението на 

договорите с цел отстраняването на посочените явления; 

14. отбелязва, че в оценката на ефективността на ИСУ се посочват някои области, в 

които могат да бъдат направени подобрения по отношение на съответствието и 

ефективността, по-специално по отношение на етичните и организационни 

ценности, непрекъснатостта на работата, управлението на връзките със 

заинтересованите страни и управлението на човешките ресурси, и по-специално, че 

в нея се идентифицира несъответствието между уменията, налични в рамките на 

организацията, и изискваните умения; очаква от Агенцията да гарантира 

цялостното изпълнение на стандартите за управление на Агенцията за железопътен 

транспорт на Европейския съюз не по-късно от 2017 г., в съответствие с 

предвиденото;  

15. отбелязва, че по време на годишната оценка на риска за 2016 г. са  откроени нови 

рискове, в сравнение с 2015 г., свързани с късното и непоследователно 

транспониране на законодателството относно 4-ия железопътен пакет (4RP), 

остарялостта на инструментите за управление на промените в системата ERMTS, 

намаляването на шума от железопътния транспорт, забавяния в намаляването на 

националните правила и управлението на данни;  
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16. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Агенцията във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2016 

година. 
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