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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že spoločný podnik Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik S2R“) 

dosiahol v máji 2016 finančnú nezávislosť a pokračoval v konsolidácii svojej štruktúry s 

cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie, zákonnosť a riadnosť vykonávania programu; 

2. víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou spoločného 

podniku S2R za rozpočtový rok 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a 

riadne; 

3. konštatuje, že ročný rozpočet spoločného podniku S2R na rok 2016 predstavoval 50,2 

milióna EUR vo viazaných a 52,3 milióna EUR v platobných rozpočtových 

prostriedkoch, z čoho bolo na operačné výdavky určených 44,1 milióna EUR vo 

viazaných a 47,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, na 

zamestnancov a administratívne výdavky 3,3 milióna EUR vo viazaných a 3,5 milióna 

EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a nepoužité prostriedky v rozpočtovom 

roku predstavovali 2,8 milióna EUR vo viazaných a 1,7 milióna EUR v platobných 

rozpočtových prostriedkoch; 

4. konštatuje, že v roku 2016 predstavovali operačné výdavky (hlava 3) 87,8 % z 

celkového rozpočtu spoločného podniku S2R vrátane očakávaných nepoužitých 

rozpočtových prostriedkov, ktoré neboli v danom roku potrebné (hlava 4); ďalej 

konštatuje, že operačný rozpočet spoločného podniku S2R dosiahol mieru plnenia 100 

% v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 86,6 % v prípade platobných 

rozpočtových prostriedkov; poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky sa 

použili najmä na predbežné financovanie grantov vyplývajúcich z výziev na predloženie 

návrhov v rokoch 2015 a 2016; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2016 predstavovali rozpočtové prostriedky z 

príjmov devätnástich pridružených členov („iní členovia“) len 2,53 milióna EUR z 

celkovej sumy 52,32 milióna EUR; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že odhadované 

nepeňažné príspevky na operačné činnosti od iných členov ako Únie boli obmedzené na 

4,5 milióna EUR, z čoho 3 milióny EUR boli potvrdené; pripomína, že v nariadení o 

spoločnom podniku S2R1 sa stanovuje, že celkový príspevok na operačné činnosti, 

ktorý má byť poskytnutý inými členmi, v celkovej výške 470 miliónov EUR, by mali 

tvoriť nepeňažné a hotovostné príspevky v hodnote najmenej 350 miliónov EUR 

vrátane 200 miliónov EUR od zakladajúcich členov iných ako Únie; konštatuje, že zo 

sumy 120 miliónov EUR členských príspevkov z odvetvia na dodatočné činnosti 

ohlásili členovia 55 miliónov EUR (45,8 %) ku koncu roka 2016, z čoho 35,2 milióna 

EUR bolo potvrdených;   

6. konštatuje, že v roku 2016 spoločný podnik S2R podpísal 27 dohôd o grante 

vyplývajúcich z výziev z rokov 2015 a 2016, a že hodnota činností týchto výziev v 

                                                 
1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail, 

Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9. 
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oblasti výskumu a inovácie dosiahla 167,3 milióna EUR, ktoré mal spolufinancovať 

spoločný podnik S2R maximálne do výšky 79,1 milióna EUR;  

7. berie na vedomie, že spoločný podnik S2R zaviedol politiku riadenia rizík, ale zatiaľ 

neuskutočnil konkrétne hodnotenie boja proti podvodom ani nestanovil akčný plán na 

vykonávanie vlastnej stratégie boja proti podvodom; poznamenáva tiež, že vzhľadom na 

to, že v roku 2016 bolo vyplatené len predbežné financovanie projektov, nevykonali sa 

žiadne kontroly ex-post; nabáda spoločný podnik S2R, aby čo najskôr prijal stratégiu 

kontrol ex-post; žiada spoločný podnik S2R, aby poskytol podrobnosti o systéme 

riadenia rizík, a najmä o tom, ako predchádzať konfliktom záujmov;  

8. je znepokojený tým, že vo svojich postupoch verejného obstarávania spoločný podnik 

S2R stanovuje maximálny rozpočet zákazky, čo zrejme nie je založené na postupe 

odhadu nákladov a referenčnom systéme primeranej trhovej ceny; žiada spoločný 

podnik S2R, aby zaviedol vhodné postupy odhadu nákladov pred začatím postupov 

obstarávania s cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť svojich viacročných zmlúv o 

poskytovaní služieb, keďže skúsenosti ukazujú, že väčšina prijatých ponúk sa blížila k 

maximálnemu rozpočtu; 

9. berie na vedomie, že k 31. decembru 2016 bolo obsadených 17 stálych pracovných 

miest; vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoločný podnik S2R musel využiť vonkajšiu 

podporu, aby vyriešil nedostatok zamestnancov počas postupu prijímania zamestnancov 

s cieľom zvládnuť pracovnú záťaž, a že platby za tieto externé služby neboli vykonané 

v roku 2016; žiada spoločný podnik S2R, aby poskytol informácie o týchto výdavkoch; 

10. zdôrazňuje skutočnosť, že výskum a inovácie v odvetví železničnej dopravy sú 

rozhodujúce pre vývoj bezpečného a celosvetovo konkurencieschopného železničného 

sektora a zohrávajú dôležitú úlohu v snahe o výrazné zníženie nákladov životného cyklu 

železničného dopravného systému a pre dosiahnutie výrazného zvýšenia kapacity 

železničného dopravného systému, spoľahlivosti a presnosti, ako aj odstránenie 

pretrvávajúcich technických prekážok interoperability a zníženie negatívnych externalít 

spojených s dopravou; zdôrazňuje tiež, že cieľom spoločného podniku S2R je 

dosiahnutie jednotného európskeho železničného priestoru a zvýšiť príťažlivosť a 

konkurencieschopnosť európskeho železničného systému; 

11. pripomína, že výskum a inovácia nie sú izolovaným procesom, pri ktorom sa používa 

jednoduché pravidlo pre riadenie procesu; zdôrazňuje preto, že je veľmi dôležité 

spomedzi projektov v oblasti výskumu a inovácií určiť tie, ktoré sú schopné priniesť na 

trh inovatívne riešenia; zdôrazňuje, že zmeny v nariadení, ktorým sa zriaďuje spoločný 

podnik S2R, a v jeho stanovách budú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj spoločného 

podniku S2R s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť; zdôrazňuje najmä, že treba počítať s 

uplatňovaním zásady viacročného financovania a prijať pružné harmonogramy 

zverejňovania návrhov projektov; 

12. trvá na dôležitosti spolupráce spoločného podniku S2R a Železničnej agentúry 

Európskej únie (ERA); víta účasť agentúry ERA na zasadnutiach správnej rady 

spoločného podniku; žiada spoločný podnik S2R, aby poskytol konkrétnejšie 

informácie o hlavných výsledkoch tejto spolupráce vo svojej výročnej správe o činnosti; 

13. berie na vedomie skutočnosť, že v priebehu prvých mesiacov od osamostatnenia začal 
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spoločný podnik S2R niektoré prieskumné práce s cieľom posúdiť, akým spôsobom by 

sa mohli využiť plánované činnosti v rámci iných programov a fondov Únie, pokiaľ ide 

o odvetvie železničnej dopravy, najmä EFSI, regionálny a kohézny fond, a že má v 

úmysle ďalej rozvíjať túto činnosť; žiada spoločný podnik S2R, aby poskytol podrobné 

informácie o tom, ako plánuje rozvíjať synergie medzi týmito činnosťami, a aké sú 

očakávané výsledky; 

14. zdôrazňuje, že po projektoch v oblasti výskumu a inovácií by mala nasledovať vyššia 

úroveň technologickej pripravenosti (TRL) v demonštračnej fáze a fáze vykonávania; 

zdôrazňuje, že potrebné doplnkové financovanie pomocou príslušných nástrojov 

financovania je kľúčom k vytvoreniu konkurencieschopného železničného systému v 

budúcnosti; 

15. navrhuje, aby Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi spoločného podniku 

S2R absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2016. 
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