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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το 
οποίο οι λογαριασμοί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και 
κανονικοί·

2. επισημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος που έθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, δηλαδή η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής 
αγοράς· καλεί τον Οργανισμό να εστιάσει τις προσπάθειες και τις δημοσιεύσεις του στον 
τομέα αυτό·

3. επισημαίνει ότι η στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος· καλεί 
τον Οργανισμό να καταρτίσει κατάλογο μέτρων που να εξασφαλίζουν ότι το 
σιδηροδρομικό σύστημα θα μπορεί μελλοντικά να ενσωματωθεί σε σύγχρονες αλυσίδες 
εφοδιαστικής·

4. επισημαίνει τον στρατηγικό ρόλο του Οργανισμού στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των σιδηροδρομικών μεταφορών έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, και στην εγγύηση της 
ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να διαθέτει ο Οργανισμός επαρκή 
δημοσιονομικά μέσα για την εκπλήρωση του ρόλου του·

5. επισημαίνει ότι η προσεχής πενταετία θα είναι καθοριστική για το μέλλον του 
σιδηροδρομικού τομέα, και ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση των επερχόμενων 
προκλήσεων·

6. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ανήλθε σε 28,8 
εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 25,6 εκατομμύρια EUR 
σε πιστώσεις πληρωμών και ότι το μέσο ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 100% για τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από έτος σε 
έτος) και 89% για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει με λύπη του ότι δεν επιτεύχθηκε ο 
στόχος του 90% για τις πιστώσεις πληρωμών· 

7. χαιρετίζει την ευαισθητοποίηση και την προθυμία του Οργανισμού να λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις σε σύνδεση με τα νέα 
καθήκοντα πιστοποίησης·

8. σημειώνει ότι τηρήθηκαν τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιούνται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο 
των μεταφορών πιστώσεων από έτος σε έτος, δηλαδή 10% για τον τίτλο 1 (δαπάνες 
προσωπικού) και 20% για τον τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες)· σημειώνει με λύπη του ότι 
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δεν τηρήθηκε το ενδεικτικό ανώτατο όριο για τον τίτλο 3 (30% για τις επιχειρησιακές 
δαπάνες)· 

9. σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία 
δυσλειτουργιών τον Νοέμβριο του 2018· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του υπολόγου, ο οποίος πλέον 
υπάγεται λειτουργικά στον εκτελεστικό διευθυντή και δεν είναι αρμόδιος για τον τομέα 
των οικονομικών και των δημόσιων συμβάσεων·

11. σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το 
προσωπικό είναι παρόμοια με αυτά του 2017, δεδομένου ότι το 18,4% του προσωπικού 
ασχολείται με διοικητικά καθήκοντα (έναντι 18,18% το 2017), το 69,7% με επιχειρησιακά 
καθήκοντα (έναντι 70,16%) και το 11,90% με ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα (έναντι 
11,67%)·

12. αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της διπλής έδρας στη Lille και στη Valenciennes, 
και επισημαίνει ότι το κόστος θα μπορούσε να μειωθεί εάν όλες οι δραστηριότητες 
συγκεντρώνονταν σε έναν τόπο·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού να 
προετοιμάσει τα νέα του καθήκοντα, όπως ορίζονται στην τέταρτη δέσμη μέτρων για τους 
σιδηροδρόμους, και να αναλάβει, τον Ιούνιο του 2019, τον ρόλο του ως ενωσιακής αρχής 
αρμόδιας για την έκδοση εγκρίσεων διάθεσης σιδηροδρομικών οχημάτων στην αγορά, 
ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και εγκρίσεων 
παρατρόχιου υλικού για το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS)· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
εκδόθηκαν εγκαίρως όλα τα νομικά κείμενα και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, 
καθώς και για το ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε τον οδηγό υποβολής αιτήσεων για την 
έγκριση οχημάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα λοιπά μέτρα που έλαβε ο 
Οργανισμός προκειμένου να προετοιμαστεί για τα νέα του καθήκοντα (ενεργή 
αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποθέσεις μάθησης και σκιώδης λειτουργία, 
πιλοτική παρακολούθηση των εθνικών αρχών ασφαλείας)· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ανάπτυξη της υπηρεσίας μίας στάσης·

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει αρχίσει να 
εναρμονίζει τους πάνω από 14 000 εθνικούς κανόνες στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών·

1) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις αεροπορικές 
και οδικές μεταφορές, ο σιδηροδρομικός τομέας εξακολουθεί να είναι κάθε άλλο 
παρά εναρμονισμένος·

2) καλεί τον Οργανισμό να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του για τη δημιουργία 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου·

14. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην άρση των 
γραφειοκρατικών εμποδίων στον τομέα των διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
μεταφορών·
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15. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις υποδομές και το τροχαίο υλικό, ελάχιστη πρόοδος έχει 
σημειωθεί στον τομέα της εγκατάστασης του εξοπλισμού που απαιτείται για το ERTMS 
στην Ευρώπη, και καλεί τον Οργανισμό να προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας αυτής·

16. καλεί την Επιτροπή να λάβει σύντομα απόφαση σχετικά με το αίτημα του Οργανισμού για 
παρέκκλιση από τους δημοσιονομικούς κανόνες του, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος σχεδιασμός των τελών και επιβαρύνσεων, και να προβλεφθούν αντίστοιχες 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στον προϋπολογισμό·

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2018 καταγράφηκαν 37 περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, μεταξύ των οποίων 18 με δημοσιονομικές επιπτώσεις (από τις οποίες 
τέσσερις αφορούσαν ποσά άνω των 15 000 EUR)· ζητεί από τον Οργανισμό να συνεχίσει 
να καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισής του καθώς και 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· 

18. σημειώνει ότι ο Οργανισμός πρότεινε να αναθεωρηθεί το πλαίσιο για την ορθή διοικητική 
συμπεριφορά· ζητεί από τον Οργανισμό να παρουσιάσει την εξέλιξη του εν λόγω πλαισίου 
στην επόμενη ετήσια έκθεσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο 
Οργανισμός συνέχισε την κατάρτιση σε ζητήματα δεοντολογίας και καταπολέμησης της 
απάτης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν διαβιβάστηκαν στην OLAF 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης· σημειώνει ότι η υπόθεση που κοινοποιήθηκε το 2017 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση· 

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου επιβεβαίωσης 
ISO 9001·

20. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.
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