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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 Agencije Evropske 
unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2018 v vseh 
pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2. ugotavlja, da cilj Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da se vzpostavi enotni 
evropski železniški trg, ni bil dosežen; poziva agencijo, naj se v svojih prizadevanjih in 
objavah osredotoči na to področje;

3. ugotavlja, da bo cilj, da bi promet s cest prenesli na železnico, mogoče doseči le, če bo 
vzpostavljeno konkurenčno evropsko železniško območje; poziva agencijo, naj pripravi 
sklop ukrepov, s katerimi bo zagotovila, da bo lahko železniški promet v prihodnosti 
vključen v sodobne logistične verige;

4. poudarja strateško vlogo agencije pri izboljševanju konkurenčnosti železnice v primerjavi 
z drugimi načini prevoza ter pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega 
železniškega sistema; zato poudarja, kako pomembno je, da se agenciji zagotovijo zadostna 
proračunska sredstva, da bo lahko izpolnila to svojo vlogo;

5. poudarja, da bo naslednjih pet let ključnih za prihodnost železniškega sektorja in da je treba 
agenciji zagotoviti sredstva in osebje, ki jih potrebuje, da se bo lahko spopadla s 
prihodnjimi izzivi;

6. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2018 znašal 28,8 milijona EUR v odobritvah 
za prevzem obveznosti in 25,6 milijona EUR v odobritvah plačil ter da je bila povprečna 
stopnja izvrševanja pri obveznostih 100-odstotna (vključno s prenosi), pri plačilih pa 89-
odstotna; z obžalovanjem ugotavlja, da cilj, da bi stopnja izvrševanja pri plačilih 
znašala 90 %, ni bil dosežen; 

7. pozdravlja, da se agencija zaveda posebnih potreb malih in srednjih podjetij in da jih je 
pri izvajanju uredbe o pristojbinah in dajatvah v zvezi z novimi nalogami izdajanja 
spričeval pripravljena upoštevati;

8. ugotavlja, da so bile upoštevane okvirne zgornje meje, s katerimi Računsko sodišče 
ocenjuje izvrševanje proračuna na ravni prenosov: 10 % za naslov 1 (osebje) in 20 % za 
naslov 2 (upravni odhodki); z obžalovanjem ugotavlja, da okvirna zgornja meja za naslov 3 
(30 % za odhodke iz poslovanja) ni bila upoštevana; 

9. pozdravlja, da je agencija novembra 2018 sprejela smernice glede žvižgaštva; 

10. je zadovoljen, da je agencija izvedla priporočilo Računskega sodišča in zagotovila 
neodvisnost računovodje, ki zdaj v svoji funkciji poroča izvršnemu direktorju in ni več 
pristojen za finance in javna naročila;

11. ugotavlja, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni rezultatom iz 
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leta 2017, ko je 18,4 % zaposlenih opravljalo upravne naloge (18,18 % v letu 2017), 69,7 % 
operativne naloge (70,16 % v letu 2017) in 11,90 % nadzor in finančne naloge (11,67 % v 
letu 2017);

12. obžaluje, da ima agencija še vedno dva sedeža (enega v Lillu, drugega pa v Valenciennesu), 
ter opozarja, da bi lahko, če bi vse njene dejavnosti združeno potekale na enem sedežu, 
znižali stroške;

13. pozdravlja, da si agencija ves čas prizadeva, da se pripravi na nove naloge, kot so bile 
opredeljene v četrtem železniškem svežnju, in na to, da bo junija 2019 prevzela vlogo 
organa EU, pristojnega za izdajo dovoljenj za dajanje železniških vozil na trg, enotnih 
varnostnih spričeval za prevoznike v železniškem prometu in dovoljenj za opremo ob progi 
v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS); zlasti 
pozdravlja, da so bila vsa pravna besedila in odločitve upravnega odbora sprejeta 
pravočasno in da je agencija objavila priročnik za izdajo dovoljenj za vozila; pozdravlja 
druge ukrepe, ki jih je agencija sprejela, da bi se pripravila na svoje nove naloge (dejavno 
sodelovanje deležnikov, študije primerov in poskusno izvajanje ter pilotno spremljanje 
nacionalnih varnostnih organov); pozdravlja vzpostavitev kontaktne točke „vse na enem 
mestu“;

pozdravlja tudi, da je agencija začela harmonizacijo več kot 14.000 nacionalnih predpisov 
s področja železniškega prometa;

1) obžaluje, da železniški promet v nasprotju z letalskim in cestnim prometom še 
vedno niti zdaleč ni harmoniziran;

2) poziva agencijo, naj si veliko bolj prizadeva za vzpostavitev enotnega evropskega 
železniškega območja;

14. ugotavlja, da ima agencija ključno vlogo pri odpravljanju birokratskih ovir v čezmejnem 
železniškem prometu;

15. ugotavlja, da je bil na področju infrastrukture in tirnih vozil pri uvedbi opreme, potrebne 
za sistem ERTMS v Evropi, dosežen veliko premajhen napredek, in poziva agencijo, naj 
predlaga ukrepe za pospešitev tega procesa;

16. poziva Komisijo, naj hitro odloči o prošnji agencije za odstopanje od finančne uredbe, da 
bi zagotovila ustrezno načrtovanje pristojbin in dajatev ter ustreznih obveznosti in plačil v 
proračunu;

17. obžaluje, da je bilo v letu 2018 ugotovljenih 37 neskladnosti, od katerih jih je 
imelo 18 finančne posledice (ki so bile v štirih primerih višje od 15.000 EUR); poziva 
agencijo, naj še naprej skuša izboljšati upravljanje in postopke javnega naročanja; 

18. ugotavlja, da je agencija predlagala, da bi se okvir za kodeks dobrega ravnanja javnih 
uslužbencev pregledal; zahteva, da agencija v svojem naslednjem letnem poročilu poroča 
o nadaljnjem razvoju v zvezi s tem okvirom; pozdravlja, da je agencija še naprej izvajala 
usposabljanje o etiki in boju proti goljufijam; pozdravlja, da uradu OLAF ni bil prijavljen 
noben primer suma goljufije; ugotavlja, da se primer, ki je bil prijavljen v letu 2017, še 
vedno preiskuje; 
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19. pozdravlja, da je bil pregled za ohranitev standarda ISO 9001 uspešno opravljen;

20. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 2018.



PE642.920v02-00 6/7 AD\1196590SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 21.1.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

39
9
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco 
Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina 
Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, 
Barbara Thaler, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-
Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, 
Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), 
Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Ljudmila Novak, 
Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova)



AD\1196590SL.docx 7/7 PE642.920v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39 +
ECR Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Barbara Thaler, 
Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

RENEW Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław 
Liberadzki, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

VERTS/ALE Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

9 -
ECR Peter Lundgren

ID Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI David Bull, June Alison Mummery

RENEW Pierre Karleskind

1 0
NI Tiziana Beghin

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


