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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 
(toliau – Agentūra) 2019 finansinių metų ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad Agentūros 2019 m. metinis biudžetas buvo 27,7 mln. EUR ir kad vidutinis 
įsipareigojimų įvykdymo lygis buvo 99,98 proc. (tikslas – 95 proc.), o mokėjimų 
asignavimų – 92,2 proc. (tikslas – 90 proc.); pažymi, kad iš 2018 m. perkeltų asignavimų 
(C8 asignavimų) panaudota 98,29 proc. asignavimų;

3. pažymi, kad buvo pasiektos preliminarios viršutinės ribos, kurias Audito Rūmai naudojo 
siekdami įvertinti biudžeto vykdymą perkėlimų į kitą laikotarpį lygmeniu (1 antraštinėje 
dalyje (darbuotojai) – 10 proc. ir 2 antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) – 
20 proc.); apgailestaudamas pažymi, kad nepasiekta 3 antraštinės dalies (veiklos išlaidos) 
30 proc. preliminari viršutinė riba;

4. pažymi, kad metinės lyginamosios darbuotojų analizės rezultatai yra panašūs į 2018 m. 
rezultatus: 19,39 proc. darbuotojų vykdo administracines užduotis (20,33 proc. 2018 m.), 
69,95 proc. veiklos užduotis (68,88 proc. 2018 m.) ir 11,04 proc. kontrolės bei finansines 
užduotis (10,79 proc. 2018 m.);

5. Apgailestauja, kad 2019 m. užregistruota 41 neatitiktis; ragina Agentūrą toliau dėti 
pastangas siekiant gerinti savo valdymą ir viešųjų pirkimų procedūras;

6. palankiai vertina tai, kad 2019 m. gegužės mėn. Agentūra, atsižvelgdama į biudžeto 
įvykdymą tvirtinančios institucijos pateiktas pastabas, persvarstė gero administracinio 
elgesio sistemą; teigiamai vertina tai, kad OLAF nebuvo perduota jokių įtarimų dėl 
sukčiavimo atvejų; pažymi, kad OLAF baigė nagrinėti bylą, apie kurią pranešta 2017 m., 
ir nepateikė jokių pastabų;

7. siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 
2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


