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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá zjištění Účetního dvora, že účetní závěrka Agentury Evropské unie pro železnice 
(dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2019 je ve všech podstatných ohledech legální 
a správná;

2. konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2019 činil 27,7 milionu EUR a že průměrná 
míra plnění činila 99,98 % u prostředků na závazky (cíl 95 %) a 92,2 % u prostředků na 
platby (cíl 90 %); konstatuje, že u prostředků přenesených z roku 2018 (prostředky C8) 
bylo vyčerpáno 98,29 %;

3. konstatuje, že bylo dosaženo orientačních stropů použitých Účetním dvorem 
k hodnocení plnění rozpočtu na úrovni přenosů (10 % pro hlavu 1 (zaměstnanci), 20 % 
pro hlavu 2 (administrativní výdaje)); s politováním konstatuje, že nebylo dosaženo 
orientačního stropu pro hlavu 3 (30 % u operačních výdajů);

4. konstatuje, že výsledky každoroční srovnávací analýzy týkající se zaměstnanců jsou 
podobné jako v roce 2018 – 19,39 % zaměstnanců vykonává administrativní činnosti 
(v roce 2018 20,33 %), 69,95 % operační činnosti (68,88 %) a 11,04 % kontrolní 
a finanční činnosti (10,79 %);

5. vítá skutečnost, že do 16. června 2019 agentura úspěšně zahájila plnění své úlohy 
orgánu EU odpovědného za vydávání povolení k uvádění železničních vozidel na trh, 
jednotných bezpečnostních osvědčení pro železniční podniky a traťových schválení 
ERTMS, jak stanoví právní rámec pro 4. železniční balíček; konstatuje, že tyto dva 
úkoly byly prováděny ve spolupráci s osmi členskými státy, které provedly technický 
pilíř 4. železničního balíčku v roce 2019; vítá pokračující rozvoj jednotného 
kontaktního místa; konstatuje, že roční rozpočet agentury se musí rovnat alespoň 
přiděleným prostředkům rozpočtového roku 2019, mají-li být hrazeny opakující se 
náklady spojené s jednotným kontaktním místem;

6. připomíná, že i přes vynikající vliv na životní prostředí a další výhody železniční 
dopravy má agentura nejmenší rozpočet ze všech dopravních agentur; zdůrazňuje 
zejména, že by agentura neměla být nucena žádat další podporu Komise z důvodu 
nedostatečných finančních prostředků v době, kdy jsou železnice politickou prioritou 
Evropské unie; požaduje zvýšení rozpočtu agentury s cílem poskytnout jí nezbytné 
prostředky, aby mohla jednat jako efektivní orgán a plnit své úkoly, zejména úkoly 
týkající se zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšování bezpečnosti a přeshraniční 
interoperability;

7. vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2019 bylo zaznamenáno 41 nedostatků; 
požaduje, aby agentura nadále usilovala o zlepšení svého řízení a postupů zadávání 
zakázek;

8. zdůrazňuje, že agentura úspěšně využívala klíčové ukazatele výkonu (KPI) k hodnocení 
účinnosti při plnění svých úkolů; konstatuje, že ze 136 KPI bylo dosaženo nebo 
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částečně dosaženo 118, přičemž 18 dosaženo nebylo;

9. vítá, že agentura v květnu 2019 revidovala rámec pro řádnou správní praxi v souladu 
s připomínkami, které obdržela od orgánu příslušného k udělení absolutoria; vítá 
skutečnost, že úřadu OLAF nebyla předána žádná podezření z podvodu; konstatuje, že 
případ nahlášený v roce 2017 uzavřel úřad OLAF bez připomínek;

10. vítá skutečnost, že agentura byla podrobena druhému dozorovému auditu podle ISO 
9001, aby osvědčila, že její systém řízení splňuje požadavky ISO, a že certifikační 
orgán nezjistil žádné nesrovnalosti;

11. konstatuje, že příjmy spojené s poplatky jsou vyváženy snížením podpory poskytnuté 
agentuře tak, aby se dosáhlo rovnováhy; vyjadřuje politování nad tím, že vyvolaná 
zvýšená aktivita není považována za důvod ke zvýšení uvedené podpory ze strany 
Komise;

12. vyjadřuje politování nad tím, že správní rada v roce 2019 stále nedokázala rozhodnout 
o jazykovém režimu agentury;

13. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019.
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