
 

AD\1146339LT.docx  PE613.310v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014–2019  

 

Transporto ir turizmo komitetas 
 

2017/2186(DEC) 

21.2.2018 

NUOMONĖ 

Transporto ir turizmo komiteto 

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui 

 dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) 2016 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo 

(2017/2186(DEC)) 

Pranešėjas: Markus Ferber 

 



 

PE613.310v02-00 2/7 AD\1146339LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1146339LT.docx 3/7 PE613.310v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina tai, kad bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – BĮ S2R) 2016 m. 

gegužės mėn. tapo finansiškai nepriklausoma ir toliau gerino savo struktūrą, siekdama 

užtikrinti patikimą valdymą, teisėtumą ir tvarkingumą vykdant programą; 

2. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad BĮ S2R 2016 finansinių metų finansinėse 

ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 

tvarkingos; 

3. pažymi, kad BĮ S2R 2016 m. metinį biudžetą sudarė 50,2 mln. EUR įsipareigojimų 

asignavimų ir 52,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų, iš jų 44,1 mln. EUR 

įsipareigojimų asignavimų ir 47,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų buvo skirti veiklos 

išlaidoms padengti, 3,3 mln. EUR įsipareigojimų ir 3,5 mln. EUR mokėjimų – 

darbuotojų ir administracinėms išlaidoms padengti ir 2,8 mln. EUR įsipareigojimų ir 

1,7 mln. EUR mokėjimų buvo nepanaudoti asignavimai, kurių per finansinius metus 

neprireikė; 

4. pažymi, kad 2016 m. veiklos išlaidos (3 antraštinė dalis) sudarė 87,8 % viso bendrosios 

įmonės S2R biudžeto, įskaitant tikėtinus nepanaudotus asignavimus, kurių neprireikė 

tais metais (4 antraštinė dalis); taip pat pažymi, kad veiklos biudžete įsipareigojimų 

asignavimų panaudojimo lygis siekė 100 %, o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 

siekė 86,6 %; pažymi, kad mokėjimų asignavimai buvo naudojami susitarimams dėl 

dotacijų, kurie buvo sudaryti pagal 2014 ir 2015 m. kvietimus teikti pasiūlymus, iš 

anksto finansuoti. 

5. apgailestauja, kad 2016 m. iš devyniolikos asocijuotų narių („Kiti nariai“) gauti pajamų 

asignavimai sudarė tik 2,53 mln. EUR iš bendros 52,32 mln. EUR sumos; be to, 

apgailestauja, kad numatyti veiklai skirti nepiniginiai įnašai iš kitų nei Sąjunga narių 

sudarė tik 4,5 mln. EUR, iš kurių 3 mln. EUR buvo patvirtinti; primena, kad BĮ S2R 

reglamente1 nustatyta, kad bendras kitų narių įnašas pagrindinei veiklai vykdyti (visa jai 

skirta suma sudaro 470 mln. EUR) turi sudaryti bent 350 mln. EUR nepiniginiais įnašais 

ir įnašais grynaisiais pinigais, įskaitant 200 mln. EUR iš kitų nei Sąjunga steigėjų; 

pažymi, kad iš 120 mln. EUR pramonės narių įnašų, kurių reikia papildomai veiklai 

vykdyti, iki 2016 m. pabaigos nariai pranešė apie skirtus 55 mln. EUR (45,8 %), iš jų 

35,2 mln. EUR patvirtinti;   

6. pažymi, kad po 2015 ir 2016 m. kvietimų teikti paraiškas 2016 m. BĮ S2R pasirašė 27 

susitarimus dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veiklos vertė sudarė 167,3 mln. EUR, prie kurių BĮ S2R bendrai 

finansuodama turi pridėti ne daugiau nei 79,1 mln. EUR;  

7. pažymi, kad BĮ S2R parengė rizikos valdymo politiką, tačiau dar neatliko konkretaus 

                                                 
1 2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė 

„Shift2Rail“, OL L 177, 2014 6 17, p. 9. 
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kovos su sukčiavimu vertinimo ir neparengė savo pačios kovos su sukčiavimu 

strategijos įgyvendinimo veiksmų plano; taip pat pažymi, kad, kadangi 2016 m. 

išmokėtas tik išankstinis projektų finansavimas, ex post kontrolė vykdoma nebuvo; 

ragina BĮ S2R kuo greičiau patvirtinti ex post kontrolės strategiją; prašo BĮ S2R pateikti 

išsamesnės informacijos apie BĮ S2R rizikos valdymo sistemą, visų pirma apie tai, kaip 

išvengti interesų konfliktų;  

8. yra susirūpinęs, kad pagal savo viešųjų pirkimų paslaugų procedūrą BĮ S2R nustato 

maksimalų sutarties biudžetą, tačiau neatrodo, kad toks biudžetas paremtas išlaidų 

sąmatų rengimo procesu ir pagrįsta rinkos kainos atskaitos sistema; prašo BĮ S2R prieš 

pradedant viešųjų pirkimų procedūras nustatyti tinkamus išlaidų sąmatų rengimo 

procesus siekiant užtikrinti jos daugiamečių sutarčių dėl paslaugų teikimo išlaidų 

efektyvumą, nes patirtis rodo, kad daugelis gautų pasiūlymų beveik siekė maksimalų 

biudžetą; 

9. pažymi, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. užimta 17 statutinių darbuotojų postų; 

apgailestauja, kad per įdarbinimo procesą BĮ S2R turėjo naudotis išorės paslaugomis, 

siekdama, kad būtų užpildytos dėl personalo trūkumo atsiradusios spragos ir būtų 

galima susitvarkyti su darbo krūviu, o mokėjimai už šias išorės paslaugas 2016 m. 

nebuvo atlikti; prašo BĮ S2R pateikti informacijos apie šias išlaidas; 

10. pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje moksliniai tyrimai ir inovacijos turi lemiamą 

svarbą kuriant saugų ir pasaulio lygiu konkurencingą geležinkelių sektorių ir atlieka 

svarbų vaidmenį siekiant gerokai sumažinti geležinkelių transporto sistemos gyvavimo 

ciklo išlaidas ir gerokai padidinti geležinkelių transporto sistemos pajėgumus, 

patikimumą ir punktualumą, taip pat siekiant pašalinti likusias technines sąveikumo 

kliūtis ir sumažinti neigiamus su transportu siejamus išorės veiksnius; taip pat pabrėžia, 

kad BĮ S2R tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Europos 

geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą; 

11. primena, kad moksliniai tyrimai ir naujovės nėra atskiras procesas, kuriame naudojama 

paprasta proceso valdymo taisyklė; taigi pabrėžia, kad labai svarbu iš mokslinių tyrimų 

ir inovacijų projektų išskirti tuos, kurie gali pateikti rinkai naujoviškų sprendimų; 

pabrėžia, kad reglamento, pagal kurį įsteigiama BĮ S2R, ir jos nuostatų pakeitimai bus 

labai svarbūs BĮ S2R plėtotei ateityje siekiant pagerinti jos efektyvumą; ypač pabrėžia, 

kad reikia numatyti naudoti daugiamečio finansavimo principą ir parengti lanksčius 

pasiūlymų dėl projektų skelbimo tvarkaraščius; 

12. primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad BĮ S2R ir Europos Sąjungos geležinkelių 

agentūra (EGA) bendradarbiautų; džiaugiasi, kad EGA dalyvauja BĮ valdybos 

posėdžiuose; prašo BĮ S2R savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau 

konkrečios informacijos apie svarbiausius tokio bendradarbiavimo rezultatus; 

13. pažymi, kad per pirmuosius savo savarankiškumo mėnesius BĮ S2R pradėjo vykdyti 

tam tikrą tyrimą, kaip būtų galima panaudoti kitose Sąjungos programose ir fonduose, 

ypač ESIF, Regioninės plėtros ir Sanglaudos fonduose, numatytus veiksmus, susijusius 

su geležinkelių sektoriumi, ir pažymi, kad BĮ S2R ketina toliau tęsti šią veiklą; 

reikalauja, kad BĮ S2R pateiktų išsamesnės informacijos apie tai, kaip ji ketina kurti 

tokios veiklos sąveiką ir kokių rezultatų ji tikisi; 
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14. pabrėžia, kad demonstravimo ir įgyvendinimo etapais mokslinių tyrimų ir inovacijų 

projektai turėtų turėti aukštesnį technologinės parengties lygį; pabrėžia, kad siekiant 

ateityje sukurti konkurencingą geležinkelių sistemą būtinas papildomas finansavimas 

naudojant atitinkamas finansavimo priemones; 

15. siūlo Parlamentui bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad BĮ S2R 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas. 



 

PE613.310v02-00 6/7 AD\1146339LT.docx 

LT 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

Priėmimo data 20.2.2018    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

39 

3 

0 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 

Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, 

Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, 

Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, 

Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Olle Ludvigsson 

 



 

AD\1146339LT.docx 7/7 PE613.310v02-00 

 LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 
 

39 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle 

EFDD Daniela Aiuto, Rolandas Paksas 

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus 

Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes 

Pascual, Wim van de Camp  

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine 

Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

3 - 

ECR Jacqueline Foster 

EFDD Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

 

0 0 

  

 

Sutartiniai ženklai:  

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 

 

 

 

 

 


