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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. 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;

6. 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;

7. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019.


