
PA\1191936PL.docx PE643.062v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Transportu i Turystyki

2019/2105(DEC)

6.11.2019

PROJEKT OPINII
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia 
Shift2Rail za rok budżetowy 2018
(2019/2105(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Grapini



PE643.062v01-00 2/4 PA\1191936PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1191936PL.docx 3/4 PE643.062v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia „Shift2Rail” („Wspólnego 
Przedsięwzięcia”) za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich 
istotnych aspektach;

2. odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie jest partnerstwem publiczno-prywatnym 
ustanowionym w 2014 r. w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”; zauważa, że 
program Shift2Rail jest finansowany wspólnie z wkładów Unii Europejskiej (w ramach 
budżetu operacyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia) oraz wkładów niepieniężnych 
pozostałych członków, tj. ośmiu członków założycieli (innych niż UE) i dziewiętnastu 
członków stowarzyszonych;

3. zwraca uwagę, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie poczyniło postępy na drodze do 
osiągnięcia swoich celów, czyli wdrożenia programu Shift2Rail zapewniającego 
skuteczne, efektywne i należyte zarządzanie finansami; zauważa, że w 2018 r. 
kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach działania w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, które są już teraz zaawansowane i w dużej mierze nabierają 
tempa; zauważa, że pod koniec roku rozpoczęto nową serię działań w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji (zaproszenie do składania wniosków z 2018 r.); zauważa, że 
według szacunków całkowity koszt działań zrealizowanych w 2018 r. wynosi 
83,4 mln EUR; 

4. zauważa, że roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2018 wynosił 
84,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i 81,6 mln EUR w środkach na płatności; 
zauważa, że wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 100 % w przypadku środków na 
zobowiązania i 82,3 % w przypadku środków na płatności; zauważa, że niższe niż 
spodziewane wykorzystanie środków na płatności wynika z oczekiwania na decyzję 
prawną dotyczącą członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu; odnotowuje niski 
(63,4 %) wskaźnik wykonania środków na płatności w tytule 2 (wydatki administracyjne 
stanowiące 3 % budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia) z powodu opóźnień w wystawianiu 
faktur przez dostawców na podstawie wieloletnich umów ramowych;

5. zauważa, że do dnia 31 stycznia 2019 r. żaden z pozostałych członków nie był w stanie 
uzyskać poświadczenia kosztów związanych z wkładami niepieniężnymi na rzecz działań 
operacyjnych (IKOP) za 2018 r.; zauważa, że poświadczenia za 2018 r.  uwzględniane w 
procesie walidacji w 2019 r. mają przynieść według szacunków wkłady IKOP o wartości 
52,6 mln EUR (oprócz 18,6 mln EUR już poświadczonych za rok 2018); zauważa, że do 
końca 2018 r. pozostali członkowie zadeklarowali łącznie 160,4 mln EUR wkładów 
niepieniężnych na rzecz działań dodatkowych (IKAA), z czego kwota 118,6 mln EUR 
została już poświadczona przez Wspólne Przedsięwzięcie; 

6. odnotowuje, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie przyznało 19 dotacji w wyniku 
zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w styczniu 2018 r.; Wspólne 
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Przedsięwzięcie będzie współfinansować te dotacje maksymalnie do kwoty 
77,3 mln EUR (ich łączna wartość to 152,6 mln EUR); zauważa, że pozostali członkowie 
zgodzili się ograniczyć wnioski o współfinansowanie do 44,44 % całkowitych kosztów 
projektu, co stanowi najniższą ogólną wartość dla programu „Horyzont 2020”; zauważa 
z ubolewaniem, że na zaproszenie do składania wniosków z 2018 r. odpowiedziało tylko 
76 MŚP (120 w 2017 r.), a 40 MŚP (50 w 2017 r.) zostało zakwalifikowanych do 
finansowania (21,6 % wszystkich uczestników zakwalifikowanych do finansowania); 

7. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Wspólnego Przedsięwzięcia o zaproponowaniu 
radzie zarządzającej, w programie prac na 2018 r., przyjęcia dotacji ryczałtowej, która 
została następnie wdrożona za pomocą projektu pilotażowego opartego na kwocie 
ryczałtowej w ramach adresowanej do członków części zaproszenia do składania 
wniosków z 2018 r.;

8. zauważa, że w 2018 r. Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło 14 audytów 
obejmujących reprezentatywną próbę i jeden audyt oparty na analizie ryzyka (oprócz 15 
audytów reprezentatywnych i jednego audytu opartego na analizie ryzyka 
przeprowadzonych w 2017 r.), w związku z czym audyty Wspólnego Przedsięwzięcia 
objęły bezpośrednio kwotę 4,66 mln EUR; zauważa, że ogólny poziom wykrytych 
błędów w odniesieniu do trzech audytów reprezentatywnych i audytu opartego na analizie 
ryzyka, sfinalizowanych do dnia 31 grudnia 2018 r., wyniósł 0,94 % (średnia 
arytmetyczna) i 1,19 % (przy zastosowaniu średniej ważonej); zauważa, że wszystkie 
pozostałe poziomy błędu (reprezentatywne i rezydualne), choć ograniczone pod 
względem zakresu, są również niższe od docelowego progu wynoszącego 2 %; 

9. z zadowoleniem przyjmuje dalsze wdrażanie strategii Wspólnego Przedsięwzięcia w 
zakresie zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2020, w wyniku której w żadnym 
wypadku nie przeprowadzono ścisłego monitorowania w związku ze stwierdzeniem 
wysokiego ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i nie skierowano do OLAF-u 
żadnych spraw celem przeprowadzenia dochodzenia;

10. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego 
Przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 
budżetowy 2018.


