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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 ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi 
izkazi Skupnega podjetja Shift2Rail (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje), za 
proračunsko leto 2018 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. je seznanjen, da je skupno podjetje javno-zasebno partnerstvo, vzpostavljeno leta 2014 v 
okviru okvirnega programa Obzorje 2020; je seznanjen, da se program podjetja Shift2Rail 
financira iz prispevkov Evropske unije (prek operativnega proračuna skupnega podjetja) 
in stvarnih prispevkov drugih članov, tj. osmih ustanovnih članov (razen EU) in 
devetnajstih pridruženih članov;

3. je seznanjen, da je skupno podjetje leta 2018 doseglo napredek pri uresničevanju ciljev, 
izvršilo program Shift2Rail, pri tem pa zagotovilo uspešno in učinkovito dobro finančno 
poslovodenje; ugotavlja, da je leta 2018 prišlo do napredka pri dejavnostih raziskav in 
inovacij, ki so se začele v letih pred tem in ki sedaj nemoteno potekajo s polno hitrostjo; 
je seznanjen, da se je nov val dejavnosti raziskav in inovacij (razpis 2018) začel ob koncu 
leta; je seznanjen, da po ocenah skupni projektni stroški za izvedene dejavnosti v letu 
2018 znašajo 83,4 milijona EUR; 

4. je seznanjen, da je letni proračun skupnega podjetja v letu 2018 znašal 84,7 milijona EUR 
v odobritvah za prevzem obveznosti in 81,6 milijona EUR v odobritvah plačil; je 
seznanjen, da je stopnja izvrševanja proračuna za odobritve za prevzem obveznosti 
znašala 100 %, za odobritve plačil pa 82,3 %; je seznanjen, da je stopnja izvrševanja 
odobritev plačil nižja od pričakovane zaradi nerešenega pravnega sklepa glede članstva v 
skupnem podjetju; je seznanjen z nizko stopnjo (63,4 %) izvrševanja odobritev plačil v 
naslovu 2 (upravni odhodki, ki predstavljajo 3 % proračuna skupnega podjetja), ki je 
posledica zamud dobaviteljev pri izstavljanju računov v okviru večletnih okvirnih 
pogodb;

5. je seznanjen, da do roka 31. januarja 2019 nobeden od drugih članov ni mogel dati potrditi 
stroškov v zvezi z operativnimi prispevki v naravi za leto 2018; je seznanjen, da naj bi 
potrdila za leto 2018, za katera naj bi se preverjanje začelo leta 2019, prinesla 52,6 
milijona EUR v operativnih prispevkih v naravi (poleg 18,6 milijona EUR, ki je bilo že 
potrjenih za leto 2018); je seznanjen, da so drugi člani do konca leta 2018 prijavili 160,4 
milijona EUR skupnih prispevkov v naravi k dodatnim dejavnostim, od katerih jih je 
skupno podjetje potrdilo že 118,6 milijona EUR; 

6. je seznanjen, da je skupno podjetje leta 2018 v 19 primerih podelilo nepovratna sredstva 
na podlagi razpisa iz leta 2018, objavljenega januarja 2018, za sofinanciranje s strani 
skupnega podjetja v znesku do 77,3 milijona EUR (v skupni vrednosti 152,6 milijona 
EUR); ugotavlja, da so se drugi člani strinjali, da bodo svoje prošnje za sofinanciranje 
omejili na 44,44 % skupnih stroškov projekta, kar je najnižja skupna raven v okviru 
programa Obzorje 2020; z obžalovanjem ugotavlja, da je pri razpisu v letu 2018 
sodelovalo le 76 MSP (leta 2017 jih je bilo 120) in da je sredstva prejelo 40 MSP (leta 
2017 jih je bilo 50), kar je 21,6 % vseh sodelujočih, ki je prejelo sredstva; 
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7. pozdravlja odločitev skupnega podjetja, da je svojemu upravnemu odboru v okviru 
letnega delovnega programa za leto 2018 predlagalo sprejetje pavšalne stopnje 
nepovratnih sredstev, ki je bila nato izvršena prek pilotnega projekta pavšalne stopnje v 
okviru razpisa za člane, ki je bil del razpisa za leto 2018;

8. ugotavlja, da je skupno podjetje leta 2018 začelo 14 reprezentativnih revizij svoje 
populacije in eno revizijo na podlagi tveganja (poleg 15 reprezentativnih revizij in ene 
revizije na podlagi tveganja, ki jih je začelo leta 2017), kar pomeni, da so revizije 
skupnega podjetja neposredno zajemale 4,66 milijona EUR; je seznanjen, da je skupna 
ugotovljena stopnja napake za 3 reprezentativne revizije in revizijo na podlagi tveganja, 
ki je bila dokončana do 31. decembra 2018, 0,94 % z uporabo navadnega povprečja 
oziroma 1,19 % z uporabo tehtanega povprečja; je seznanjen, da so tudi druge stopnje 
napak (reprezentativnih in preostalih) – čeprav zajemajo le omejen del – pod ciljno mejno 
vrednostjo 2 %; 

9. pozdravlja, da skupno podjetje še naprej izvaja strategijo za preprečevanje goljufij za 
obdobje 2017–2020, zaradi katere ni prišlo do nobenega primera podrobnega spremljanja 
zaradi ocenjenega visokega tveganja goljufije, prav tako pa noben dokument ni bil 
posredovan uradu OLAF v preiskavo;

10. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2018.


