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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile Agenției Uniunii Europene 
pentru Căile Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2018 
sunt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu legile și reglementările în 
vigoare;

2. constată că nu a fost atins obiectivul stabilit de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, 
și anume realizarea unei piețe unice a căilor ferate; solicită Agenției să-și axeze eforturile 
și publicațiile pe acest domeniu;

3. observă că deplasarea transportului de pe șosele pe șine poate fi realizată cu succes numai 
în prezența unui spațiu feroviar european competitiv; solicită Agenției să elaboreze o serie 
de măsuri prin care să se asigure integrarea în viitor a transportului feroviar în lanțurile 
logistice moderne;

4. atrage atenția asupra rolului strategic al Agenției în îmbunătățirea competitivității 
sectorului feroviar în raport cu alte moduri de transport și în garantarea siguranței și a 
interoperabilității sistemului feroviar european; subliniază, prin urmare, importanța 
asigurării Agenției cu mijloace bugetare suficiente pentru îndeplinirea acestui rol;

5. observă că următorii cinci ani vor fi de importanță critică pentru viitorul sectorului feroviar, 
iar Agenției trebuie să i se pună la dispoziție mijloacele financiare și de personal necesare 
pentru înfruntarea viitoarelor provocări;

6. ia act de faptul că bugetul anual pe 2018 al Agenției s-a ridicat la 28,8 milioane EUR în 
credite de angajament și 25,6 milioane EUR în credite de plată, iar ratele medii de execuție 
au fost de 100 % pentru creditele de angajament (inclusiv reportările) și de 89 % pentru 
creditele de plată; constată cu regretă că nu a fost atins obiectivul de 90 % pentru creditele 
de plată; 

7. salută faptul că Agenția este conștientă de necesitatea luării în considerare a nevoilor 
specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii și este dispusă să facă acest lucru la punerea 
în aplicare a regulamentului privind taxele și comisioanele în legătură cu noile sarcini de 
certificare;

8. observă că au fost atinse plafoanele orientative utilizate de Curtea de Conturi pentru a 
evalua execuția bugetului la nivelul reportărilor pentru titlul 1 (10 %, personal) și pentru 
titlul 2 (20 %, administrative); constată cu regretă că nu a fost atins plafonul orientativ 
pentru titlul 3 (30 %, cheltuieli operaționale); 

9. salută adoptarea de către Agenție, în noiembrie 2018, a orientărilor privind avertizorii; 

10. salută faptul că Agenția a pus în practică recomandările Curții de Conturi privind asigurarea 
independenței contabilului, acesta fiind în prezent subordonat la nivel funcțional 
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directorului executiv și nu mai este responsabil de finanțe și achiziții;

11. constată că rezultatele evaluării comparative anuale privind personalul sunt similare celor 
din 2017, 18,4 % din angajați fiind distribuiți pentru sarcini administrative (18,18 % în 
2017), 69,7 % pentru sarcini operaționale (70,16 %) și 11,90 % pentru sarcini de control și 
financiare (11,67 %);

12. regretă existența în continuare a două sedii, în Lille și în Valenciennes, și subliniază că ar 
putea fi reduse costurile dacă toate operațiunile s-ar concentra într-un singur sediu;

13. salută efortul constant al Agenției de pregătire pentru noile sarcini ce îi vor reveni în 
conformitate cu cel de al patrulea pachet feroviar și de preluare, începând cu luna iunie 
2019, a rolului de autoritate europeană responsabilă cu emiterea autorizațiilor pentru 
introducerea pe piață a vehiculelor feroviare, a certificatelor unice de siguranță pentru 
întreprinderile feroviare și a aprobărilor pentru proiectele terestre legate de Sistemul 
european de management al traficului feroviar (ERTMS); salută îndeosebi faptul că au fost 
adoptate la timp toate textele juridice și deciziile Consiliului de administrație, iar Agenția 
a publicat Ghidul de depunere a cererilor pentru autorizarea vehiculelor; salută și celelalte 
măsuri adoptate de Agenție pentru a se pregăti de noile sarcini (comunicare activă cu părțile 
interesate, studii de caz și testări neoficiale, acțiuni-pilot de monitorizare a autorităților 
naționale de siguranță); salută crearea unui „ghișeu unic”;

salută faptul că Agenția a demarat armonizarea celor peste 14 000 de norme naționale 
privind transportul feroviar;

1) regretă faptul că, spre deosebire de sectoarele transportului aerian și rutier, 
armonizarea sectorului feroviar se află încă departe de a fi realizată;

2) invită Agenția să-și intensifice în mod semnificativ eforturile de realizare a unui 
spațiu feroviar european unic;

14. subliniază că Agenției îi revine un rol determinant în reducerea obstacolelor birocratice 
care afectează transportul feroviar transfrontalier;

15. observă că atât în ceea ce privește infrastructura, cât și dotarea cu vehicule s-au realizat 
progrese mult prea modeste în introducerea echipamentelor necesare pentru ERTMS în 
Europa; solicită, așadar, Agenției să propună măsuri pentru accelerarea acestui proces;

16. invită Comisia să adopte rapid o decizie privind cererea Agenției de derogare de la 
Regulamentul financiar pentru a putea asigura planificarea corectă în buget a taxelor și 
comisioanelor și a creditelor de angajament și de plată corespondente;

17. regretă faptul că în 2018 au fost înregistrate 37 de cazuri de neconformitate, dintre care 
18 cu impact financiar (printre acestea, 4 de peste 15 000 EUR); invită Agenția să-și 
continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor sale de gestiune și de achiziții; 

18. ia act de faptul că Agenția a propus să fie revizuit Cadrul pentru bune practici 
administrative; solicită Agenției să prezinte în următorul său raport anual evoluția acestui 
cadru; salută faptul că Agenția a continuat cursurile de formare privind aspectele etice și 
combaterea fraudelor; salută faptul că nu a fost transmis către OLAF niciun caz suspect de 
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fraudă; ia act de faptul că ancheta privind cazul raportat în 2017 încă se află în curs; 

19. salută rezultatul pozitiv al auditului de confirmare pentru ISO 9001;

20. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018.
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