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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje Shift2Rail (v nadaljnjem besedilu: skupno 

podjetje S2R) doseglo finančno avtonomijo maja 2016 in nadaljevalo konsolidacijo 

strukture za zagotovitev učinkovitega upravljanja, zakonitosti in pravilnosti pri 

izvajanju programa; 

2. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z 

računovodskimi izkazi skupnega podjetja S2R za proračunsko leto 2016 v vseh 

pomembnih vidikih zakonite in pravilne; 

3. ugotavlja, da je letni proračun skupnega podjetja S2R za leto 2016 znašal 50,2 milijona 

EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 52,3 milijona v sredstvih za plačila, od česar 

je bilo 44,1 milijona obveznosti in 47,2 milijona plačil za operativne odhodke, 3,3 

milijona obveznosti in 3,5 milijona plačil za osebje in upravne odhodke ter 2,8 milijona 

obveznosti in 1,7 milijona plačil za neporabljena sredstva, ki v proračunskem letu niso 

bila potrebna; 

4. ugotavlja, da so leta 2016 stroški poslovanja (naslov 3) predstavljali 87,8 % celotnega 

proračuna skupnega podjetja S2R, vključno s pričakovanimi neporabljenimi 

odobritvami v tem letu (naslov 3); nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje S2R v 

operativnem proračunu doseglo stopnjo izvrševanja 100 % za sredstva za prevzem 

obveznosti in stopnjo 86,6 % za sredstva za plačila; je seznanjen, da so se sredstva za 

plačila uporabila za predhodno financiranje nepovratnih sredstev, ki so bila odobrena na 

podlagi razpisov za zbiranje predlogov v letih 2015 in 2016; 

5. obžaluje, da so v letu 2016 prihodki od devetnajstih pridruženih članov (Drugi člani) 

znašali samo 2,53 milijonov EUR od skupno 52,32 milijonov EUR; obžaluje tudi, da so 

bili ocenjeni stvarni prispevki drugih članov razen Unije k operativnim dejavnostim 

omejeni na 4,5 milijona EUR, od katerih so bili potrjeni 3 milijoni EUR; opozarja, da 

uredba o skupnem podjetju S2R1 določa, da je skupni prispevek za operativne 

dejavnosti, ki ga morajo zagotoviti drugi člani, v skupnem znesku 470 milijonov EUR 

sestavljen iz najmanj 350 milijonov EUR prispevkov v naravi in gotovini, vključno z 

200 milijoni EUR, ki jih zagotovijo drugi ustanovni člani razen Unije; ugotavlja, da so 

od 120 milijonov EUR prispevkov predstavnikov industrije za dodatne dejavnosti 

predstavniki do konca leta 2016 prijavili 55 milijonov EUR (45,8 %), od tega je bilo 

potrjenih 35,2 milijona EUR; 6. ugotavlja, da je leta 2016 skupno podjetje S2R 

podpisalo 27 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz razpisov za leti 

2015 in 2016, ter da je vrednost raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti teh razpisov 

znašala 167,3 milijona EUR, sofinanciranih s strani skupnega podjetja S2R v višini 

največ 79,1 milijona EUR;  

7. ugotavlja, da je skupno podjetje S2R vzpostavilo politiko upravljanja tveganj, vendar še 

                                                 
1 Uredba Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi skupnega podjetja Shift2Rail 

(UL L 177, 17.6.2014, str. 9). 
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ni opravilo niti posebne ocene boja proti goljufijam niti ni oblikovalo akcijskega načrta 

za izvajanje svoje strategije za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da ni bila izvedena 

nobena naknadna kontrola, ker je bilo v letu 2016 plačano samo vnaprejšnje 

financiranje projektov; poziva skupno podjetje S2R, naj čim prej sprejme strategijo za 

naknadno kontrolo; poziva skupno podjetje S2R, naj posreduje podrobnosti o sistemu 

obvladovanja tveganj in zlasti o tem, kako se izogniti navzkrižju interesov;  

8. je zaskrbljen, da je skupno podjetje S2R v postopku za storitve javnega naročanja 

določilo najvišji proračun naročila, ki ne temelji na postopku ocene stroškov in 

referenčnem sistemu razumne tržne cene; poziva skupno podjetje S2R, naj vzpostavi 

ustrezne postopke ocenjevanja stroškov, preden začne postopke za oddajo javnih 

naročil, da bi zagotovilo stroškovno učinkovitost svojih večletnih pogodb za dobavo 

storitev, saj izkušnje kažejo, da je bila večina prejetih ponudb blizu najvišjemu 

razpoložljivemu proračunu; 

9. ugotavlja, da je bilo do 31. decembra 2016 zasedenih 17 delovnih mest statutarnih 

uslužbencev; obžaluje, da se je moralo skupno podjetje S2R med postopkom 

zaposlovanja zateči k zunanji pomoči, saj je imelo premalo osebja, da bi lahko 

obvladalo delovne obremenitve, in da plačila za te zunanje storitve niso bila opravljena 

v letu 2016; poziva skupno podjetje S2R, naj posreduje informacije o teh stroških; 

10. poudarja, da so raziskave in inovacije v železniškem sektorju odločilnega pomena za 

razvoj varnega in globalno konkurenčnega železniškega sektorja ter imajo pomembno 

vlogo za znatno zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu železniškega prometnega 

sistema in znatno povečanje zmogljivosti sistema železniškega prevoza, glede 

zanesljivosti in točnosti, pa tudi za odpravo preostalih tehničnih ovir za 

interoperabilnost in zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov, povezanih s prevozom; 

poudarja tudi, da sta cilja skupnega podjetja S2R vzpostavitev enotnega evropskega 

železniškega območja ter izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega 

železniškega sistema; 

11. opozarja, da raziskave in inovacije niso izoliran proces, ki uporablja enostavno pravilo 

za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in 

inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na 

trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja S2R in njenih 

statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova 

učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega 

financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov. 

12. vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem S2R in Agencijo 

Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje Evropske agencije za 

železniški promet na sejah upravnega odbora skupnega podjetja; poziva skupno podjetje 

S2R, naj zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih tega sodelovanja v 

svojem letnem poročilu o dejavnostih; 

13. je seznanjen z dejstvom, da je v prvih mesecih, odkar je postalo neodvisno, skupno 

podjetje S2R začelo raziskovalno delo, kako izkoristiti dejavnosti v zvezi z železniškim 

sektorjem, načrtovane v drugih programih in skladih Unije, zlasti EFSI, regionalnem in 

kohezijskem skladu, ter da skupno podjetje S2R namerava nadalje razviti to dejavnost; 

zahteva, da skupno podjetje S2R posreduje podrobnosti o tem, kako namerava razviti 
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sinergije med temi dejavnostmi in kakšni so pričakovani rezultati; 

14. poudarja, da bi morala projektom raziskav in inovacij slediti višja raven tehnološke 

pripravljenosti v fazi prikaza in izvajanja; poudarja, da je potreba po dopolnjujočemu 

financiranju z uporabo ustreznih instrumentov financiranja bistvena za izgradnjo 

konkurenčnega železniškega sistema v prihodnosti. 

15. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 

izvrševanja proračuna skupnega podjetja S2R za proračunsko leto 2016. 
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