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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Železničnej agentúry Európskej únie 
(ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2018 je zo všetkých významných hľadísk zákonná 
a správna;

2. konštatuje, že cieľ stanovený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o vytvorení 
jednotného európskeho železničného trhu nebol splnený; vyzýva agentúru, aby svoje úsilie 
a publikácie zamerala na túto oblasť;

3. poznamenáva, že cieľ presunúť dopravu z ciest na železnice možno dosiahnuť len vtedy, 
ak sa vytvorí konkurencieschopný európsky železničný priestor; vyzýva agentúru, aby 
vypracovala súbor opatrení určených na zabezpečenie toho, aby sa v budúcnosti železničná 
doprava mohla začleniť do moderných logistických reťazcov;

4. zdôrazňuje strategickú úlohu agentúry pri zlepšovaní konkurencieschopnosti železníc v 
porovnaní s inými druhmi dopravy a pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability 
európskeho železničného systému; zdôrazňuje preto, že je dôležité poskytnúť agentúre 
dostatočné rozpočtové prostriedky na plnenie jej úlohy;

5. poukazuje na to, že najbližších päť rokov bude pre budúcnosť železničného sektora 
kľúčové obdobie a že agentúra musí mať k dispozícii finančné prostriedky a zamestnancov, 
aby mohla riešiť nadchádzajúce výzvy;

6. konštatuje, že rozpočet agentúry na rok 2018 predstavoval 28,8 milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a 25,6 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch 
a že priemerná miera plnenia predstavovala 100 % v prípade viazaných rozpočtových 
prostriedkov (vrátane prenosov) a 89 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; 
s poľutovaním konštatuje, že cieľ 90 % pre platobné rozpočtové prostriedky sa nedosiahol; 

7. víta skutočnosť, že agentúra si uvedomuje a je pripravená zohľadniť osobitné potreby 
malých a stredných podnikov (MSP) pri uplatňovaní nariadenia o poplatkoch a platbách v 
súvislosti s novými certifikačnými činnosťami;

8. konštatuje, že sa dosiahli orientačné stropy vo výške 10 % pre hlavu 1 (zamestnanci) a vo 
výške 20 % pre hlavu 2 (administratíva), ktoré Dvor audítorov použil na posúdenie plnenia 
rozpočtu na úrovni prenesených rozpočtových prostriedkov; s poľutovaním konštatuje, že 
sa nedosiahol orientačný strop pre hlavu 3 (30 % pre operačné výdavky); 

9. víta, že v novembri 2018 agentúra prijala usmernenia o oznamovaní protispoločenskej 
činnosti; 

10. vyjadruje spokojnosť, že agentúra vykonala odporúčanie Dvora audítorov, aby zabezpečila 
nezávislosť účtovníka, ktorý teraz funkčne podlieha výkonnému riaditeľovi a už nie je 
zodpovedný za financovanie a obstarávanie;
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11. konštatuje, že výsledky ročného referenčného porovnávania týkajúceho sa zamestnancov 
sú podobné výsledkom za rok 2017: 18,4 % zamestnancov bolo pridelených na 
administratívne úlohy (18,18 % v roku 2017), 69,7 % na operačné úlohy (70,16 %) a 11,90 
% na kontrolné a finančné úlohy (11,67 %);

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že agentúra má stále dve sídla, a to v Lille a vo 
Valenciennes, a poukazuje na to, že náklady by sa mohli znížiť, ak by boli všetky operácie 
centralizované na jednom mieste;

13. víta pokračujúce úsilie agentúry pripraviť sa na nové úlohy vymedzené vo štvrtom 
železničnom balíku a v júni 2019 prevziať úlohu orgánu EÚ, ktorý je zodpovedný za 
vydávanie povolení na uvedenie železničných vozidiel na trh, vydávanie jednotných 
bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky a za schvaľovanie traťových zariadení 
európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS); víta najmä to, že všetky 
právne texty a rozhodnutia správnej rady boli prijaté včas a že agentúra uverejnila 
usmernenia k podávaniu žiadostí o povolenia pre vozidlá; víta ďalšie kroky agentúry v 
rámci prípravy na svoje nové úlohy (aktívna interakcia so zainteresovanými stranami, 
náučné prípady a tieňová prevádzka, pilotné monitorovanie zo strany vnútroštátnych 
bezpečnostných orgánov); víta rozvoj jednotného kontaktného miesta;

víta skutočnosť, že agentúra začala harmonizáciu viac ako 14 000 vnútroštátnych 
predpisov upravujúcich železničnú dopravu;

1) vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na rozdiel od odvetvia leteckej dopravy 
a cestnej dopravy je harmonizácia v odvetví železničnej dopravy stále v 
nedohľadne;

2) vyzýva agentúru, aby výrazne zintenzívnila svoje úsilie o vytvorenie jednotného 
európskeho železničného priestoru;

14. poznamenáva, že agentúra zohráva kľúčovú úlohu pri odstraňovaní byrokratických 
prekážok v oblasti cezhraničnej železničnej dopravy;

15. poznamenáva, že pokiaľ ide o infraštruktúru a železničné koľajové vozidlá, pri zavádzaní 
vybavenia potrebného pre ERTMS v Európe sa dosiahol príliš malý pokrok, a vyzýva 
agentúru, aby navrhla opatrenia na urýchlenie tohto procesu;

16. vyzýva Komisiu, aby urýchlene rozhodla o žiadosti agentúry, pokiaľ ide o výnimku z jej 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, s cieľom zabezpečiť riadne plánovanie poplatkov a 
platieb a zodpovedajúcich záväzkov a platieb v rozpočte;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2018 bolo zaznamenaných 37 nezrovnalostí 
vrátane 18 prípadov s finančným vplyvom (z toho 4 v hodnote presahujúcej 15 000 EUR); 
žiada agentúru, aby naďalej zlepšovala svoje riadenie, ako aj postupy obstarávania; 

18. berie na vedomie, že agentúra navrhla preskúmať rámec pre dobré úradné postupy; žiada, 
aby agentúra vo svojej ďalšej výročnej správe informovala o vývoji tohto rámca; víta to, 
že agentúra pokračovala v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti etiky a boja proti 
podvodom; víta aj to, že úradu OLAF neboli postúpené žiadne prípady podozrenia z 
podvodu; konštatuje, že prípad nahlásený v roku 2017 je stále predmetom vyšetrovania; 
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19. víta úspešné absolvovanie potvrdzovacieho auditu podľa ISO 9001;

20. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2018.
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