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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 
2019 sunt, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu legile și reglementările 
în vigoare;

2. ia act de faptul că bugetul anual al Agenției pe 2019 a fost de 27,7 milioane EUR și că 
rata medie de execuție a fost de 99,98 % în credite de angajament (față de obiectivul de 
95 %) și de 92,2 % în credite de plată (față de obiectivul de 90 %); constată că au fost 
executate 98,29 % din creditele reportate din 2018 (credite C8);

3. 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 regret că nu a fost atins plafonul orientativ 
pentru titlul 3 (30 %, cheltuieli operaționale);

4. constată că rezultatele evaluării comparative anuale privind personalul sunt similare 
celor din 2018, 19,39 % din angajați fiind distribuiți pentru sarcini administrative 
(20,33 % în 2018), 69,95 % pentru sarcini operaționale (68,88 %) și 11,04 % pentru 
sarcini de control și financiare (10,79 %);

5. salută faptul că, până la 16 iunie 2019, Agenția a început să își îndeplinească cu succes 
rolul de autoritate a UE responsabilă cu emiterea autorizațiilor de introducere pe piață a 
vehiculelor feroviare, a certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare 
și a aprobărilor ERTMS terestre, în cadrul juridic al celui de al patrulea pachet feroviar; 
ia act de faptul că aceste două misiuni au fost efectuate în legătură cu cele opt state 
membre care au transpus pilonul tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar în 2019; 
salută dezvoltarea continuă a „ghișeului unic”; ia act de faptul că, dacă în viitor urmează 
să fie suportate costurile recurente legate de „ghișeul unic”, bugetul anual al Agenției va 
trebui să fie cel puțin egal cu creditele alocate exercițiului financiar 2019;

6. reamintește că Agenția dispune de cel mai mic buget dintre agențiile de transport, în 
ciuda performanței de mediu deosebite și a altor beneficii ale transportului feroviar; 
subliniază, în special, că Agenția nu ar trebui să fie obligată să solicite sprijin 
suplimentar din partea Comisiei, din cauza mijloacelor financiare inadecvate, în special 
într-un moment în care căile ferate reprezintă o prioritate politică a Uniunii Europene; 
solicită o majorare a bugetului Agenției pentru a-i asigura mijloacele necesare pentru a 
putea acționa ca o autoritate eficientă și pentru a-și îndeplini sarcinile, în special în ceea 
ce privește creșterea competitivității, îmbunătățirea siguranței și interoperabilitatea 
transfrontalieră;

7. regretă că în 2019 au fost înregistrate 41 de neconformități; solicită Agenției să-și 
continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor sale de gestiune și de achiziții;
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8. subliniază utilizarea cu succes a indicatorilor-cheie de performanță (ICP) de către 
Agenție pentru a-i evalua eficiența în îndeplinirea misiunilor sale; constată că, din cei 
136 de ICP, 118 au fost realizați sau parțial atinși, în timp ce 18 nu au fost atinși;

9. salută faptul că Agenția a revizuit în mai 2019 Cadrul pentru bune practici 
administrative, în conformitate cu observațiile primite de la autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune; salută faptul că nu a fost transmis către OLAF niciun caz 
suspect de fraudă; constată că OLAF a închis cazul raportat în 2017, fără nicio 
observație;

10. salută faptul că Agenția a făcut obiectul unui al doilea audit de supraveghere ISO 9001 
pentru a certifica faptul că sistemul de management respectă cerințele ISO și că 
organismul de certificare nu a identificat nicio neconformitate;

11. ia act de faptul că veniturile legate de taxe sunt contrabalansate de o scădere a 
subvenției acordate Agenției, astfel încât să se ajungă la un echilibru; regretă faptul că 
intensificarea activității induse nu este considerată un motiv pentru creșterea acestei 
subvenții de către Comisie;

12. regretă faptul că, în 2019, Consiliul de administrație nu a reușit încă să decidă cu privire 
la regimul lingvistic al Agenției;

13. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2019.
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