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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, pentru creditele 
reportate din 2018 (credite C8), 98,29 % au fost executate;

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. 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;

6. 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 cazul raportat în 2017 a fost închis de OLAF, fără nicio observație;

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


