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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus 

1. atzinīgi vērtē to, ka kopuzņēmums Shift2Rail (KU S2R) 2016. gada maijā ieguva 

finansiālo autonomiju un turpināja stiprināt savu struktūru, lai programmas īstenošanā 

nodrošinātu labu pārvaldību, likumību un pareizību; 

2. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu par to, ka KU S2R 2016. finanšu gada 

pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; 

3. ņem vērā, ka KU S2R 2016. gada budžets bija EUR 50,2 miljoni saistību apropriācijās 

un EUR 52,3 miljoni maksājumu apropriācijās; no tiem EUR 44,1 miljons saistību 

apropriāciju un EUR 47,2 miljoni maksājumu apropriāciju bija paredzēti darbības 

izdevumiem, EUR 3,3 miljoni saistību apropriāciju un EUR 3,5 miljoni maksājumu 

apropriāciju bija paredzēti personāla un administratīvajiem izdevumiem un 

EUR 2,8 miljoni saistību apropriāciju un EUR 1,7 miljoni maksājumu apropriāciju bija 

neizmantotās apropriācijas, kas šajā finansiālajā gadā nebija vajadzīgas; 

4. ņem vērā, ka 2016. gadā darbības izmaksas (3. sadaļa) veidoja 87,8 % no kopējā 

KU S2R budžeta, tostarp gaidāmās neizlietotās apropriācijas, kas šajā gadā nebija 

vajadzīgas (4. sadaļa); turklāt ņem vērā, ka darbības budžeta izpildē KU S2R sasniedza 

100 % līmeni attiecībā uz saistību apropriācijām un 86,6 % — attiecībā uz maksājumu 

apropriācijām; ņem vērā, ka maksājumu apropriācijas tika izlietotas, lai nodrošinātu 

priekšfinansējumu dotācijām, kas tika piešķirtas saistībā ar 2015. un 2016. gada 

uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus; 

5. pauž nožēlu par to, ka 2016. gadā ieņēmumu apropriācijas no deviņpadsmit 

asociētajiem locekļiem (Citi locekļi) bija tikai EUR 2,53 miljoni no EUR 52,32 miljonu 

lielā kopējā apmēra; pauž nožēlu arī par to, ka operatīvajai darbībai paredzētie aplēstie 

ieguldījumi natūrā no citiem locekļiem, kas nav Savienība, bija tikai EUR 4,5 miljoni, 

no kuriem apstiprinājums tika gūts par EUR 3 miljoniem; atgādina, ka KU S2R regulā1 

ir noteikts, ka kopējo ieguldījumu operatīvajā darbībā, kurš jāsniedz citiem locekļiem un 

kura kopējais apmērs ir EUR 470 miljoni, veido vismaz EUR 350 miljoni ieguldījumu 

natūrā un skaidras naudas iemaksu, tostarp EUR 200 miljoni no dibinātājiem, kas nav 

Savienība; ņem vērā, ka no nozares locekļu ieguldījumiem EUR 120 miljonu apmērā, 

kas jānodrošina papildu darbībām, locekļi līdz 2016. gada beigām ziņoja par 

EUR 55 miljoniem (45,8 %), no kuriem apstiprinājums tika gūts par EUR 35,2 

miljoniem;   

6. ņem vērā, ka 2016. gadā KU S2R parakstīja 27 dotāciju nolīgumus, attiecībā uz kuriem 

uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika izsludināti 2015. un 2016. gadā un ka šajos 

uzaicinājumos ir ietvertas pētniecības un inovācijas darbības EUR 167,3 miljonu 

vērtībā, paredzot KU S2R maksimālo līdzfinansējumu EUR 79,1 miljona vērtībā;  

                                                 
1 Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail, OV L 177, 

17.6.2014., 9. lpp. 
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7. ņem vērā, ka KU S2R ir izstrādājis riska pārvaldības politiku, bet vēl nav veicis 

konkrētu krāpšanas apkarošanas novērtēšanu un nav izstrādājis rīcības plānu savas 

krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanai; ņem vērā arī to, ka nav veikta nekāda 

ex post kontrole, jo 2016. gadā ir izmaksāts tikai projektu priekšfinansējums; mudina 

KU S2R pēc iespējas drīzāk pieņemt ex post kontroles stratēģiju; prasa KU S2R sniegt 

detalizētu informāciju par riska pārvaldības sistēmu un jo īpaši par to, kā tiek 

nodrošināta izvairīšanās no interešu konflikta;  

8. pauž bažas par to, ka publisko iepirkumu procedūrā KU S2R nosaka maksimālo līguma 

budžeta apmēru, kas nešķiet balstīts uz izmaksu aprēķinu un pieņemamu tirgus cenu 

atsauces sistēmu; prasa KU S2R ieviest pienācīgus izmaksu aplēses procesus, pirms tiek 

sāktas iepirkuma procedūras, lai nodrošinātu daudzgadu pakalpojumu līgumu izmaksu 

lietderību, jo pieredze rāda, ka lielākā daļa no saņemtajiem piedāvājumiem bija tuvu 

maksimālajam budžeta apmēram; 

9. ņem vērā, ka līdz 2016. gada 31. decembrim bija aizpildītas 17 štatu sarakstā paredzētās 

štata vietas; pauž nožēlu par to, ka, kamēr noritēja darbā pieņemšanas procedūras, 

KU S2R nācās lūgt ārēju palīdzību, lai novērstu personāla trūkumu un tiktu galā ar 

darba slodzi, un ka 2016. gadā par šiem ārpakalpojumiem netika samaksāts; prasa 

KU S2R sniegt informāciju par šiem izdevumiem; 

10. uzsver to, ka pētniecība un inovācija dzelzceļa nozarē ir izšķirošs faktors drošas un 

pasaules mērogā konkurētspējīgas dzelzceļa nozares izveidē un tām ir būtiska nozīme, 

lai ievērojami samazinātu dzelzceļa transporta sistēmas aprites cikla izmaksas un būtiski 

palielinātu dzelzceļa transporta sistēmas jaudu, nodrošinot uzticamību un precizitāti, un 

lai likvidētu atlikušos tehniskos šķēršļus savstarpējai izmantojamībai un samazinātu ar 

transportu saistītos negatīvos ārējos faktorus; uzsver arī to, ka KU S2R mērķis ir 

izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un palielināt Eiropas dzelzceļa sistēmas 

pievilcību un konkurētspēju; 

11. atgādina, ka pētniecība un inovācija nav izolēts process, kurā tiek izmantoti vienkārši 

procesa pārvaldības noteikumi; tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi no pētniecības un 

inovācijas projektu klāsta izvēlēties tos, kas spēj inovatīvos risinājumus ieviest tirgū; 

uzsver, ka izmaiņas KU S2R izveides regulā un statūtos būs ļoti svarīgas turpmākajā 

KU S2R attīstībā, lai uzlabotu tā lietderību; īpaši uzsver, ka ir nepieciešams paredzēt 

daudzgadu finansēšanas principa izmantošanu un pieņemt elastīgus grafikus projektu 

piedāvājumu publicēšanai. 

12. uzsver KU S2R un Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) sadarbības nozīmi; atzinīgi vērtē 

ERA iesaisti kopuzņēmuma valdes sanāksmēs; prasa KU S2R gada darbības pārskatā 

sniegt konkrētāku informāciju par galvenajiem sasniegumiem, kas gūti šajā sadarbībā; 

13. ņem vērā to, ka pirmajos mēnešos kopš autonomijas iegūšanas KU S2R sāka izpēti, lai 

izvērtētu to, kā izmantot citu Savienības programmu un fondu, jo īpaši ESIF, 

Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda, plānotos pasākumus, kas ir saistīti ar 

dzelzceļa nozari, un to, ka KU S2R plāno turpināt šo darbību; prasa KU S2R sniegt 

detalizētu informāciju par to, kā tas plāno veidot šo pasākumu sinerģētisko iedarbību un 

kādi ir gaidāmie rezultāti; 

14. uzsver, ka pēc pētniecības un inovācijas projektiem demonstrāciju un īstenošanas posmā 
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būtu jāpanāk augstāks tehnoloģiskās gatavības līmenis; uzsver, ka papildu finansējuma 

nepieciešamība, izmantojot atbilstīgus finansēšanas instrumentus, ir būtisks faktors 

turpmākā konkurētspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidē; 

15. ierosina Parlamentam sniegt Kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par 

KU S2R 2016. finanšu gada budžeta izpildi. 
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