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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 zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou spoločného 
podniku Shift2Rail (ďalej len „S2R JU“) za rozpočtový rok 2017 sú zo všetkých 
významných hľadísk zákonné a riadne;

2. poznamenáva tiež, že ročný rozpočet podniku S2R JU na rok 2017 predstavoval 
68,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 44,1 milióna EUR 
v platobných rozpočtových prostriedkoch;

3. konštatuje, že operačný rozpočet podniku S2R JU dosiahol mieru plnenia 94 % 
v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 79 % v prípade platobných 
rozpočtových prostriedkov; poznamenáva, že väčšina platieb, ktoré spoločný podnik 
uhradil v roku 2017, boli platby predbežného financovania projektov programu 
Horizont 2020 vybraných na základe výziev na predkladanie návrhov z roku 2017; berie 
na vedomie nízku mieru (55,2 %) plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v 
hlave 2 (administratívne výdavky) v dôsledku využívania viacročných rámcových 
zmlúv; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v procese plánovania rozpočtu došlo 
k nedostatkom a podniku S2R JU zostala nepoužitá suma 7,6 milióna EUR 
z predchádzajúceho roku;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že do 31. januára 2018 žiadny z ostatných členov nebol 
schopný získať osvedčenie nákladov súvisiacich s nepeňažnými príspevkami na 
prevádzku (IKOP) a s nepeňažnými príspevkami na iné činnosti (IKAA) za rok 2017; 
konštatuje, že podľa odhadov boli IKOP na rok 2017 vo výške 21,3 milióna EUR, čo 
predstavuje pozitívny trend zodpovedajúci bežnej krivke S riadenia programu; vyjadruje 
uspokojenie s tým, že deklarovaná kumulatívna suma IKAA, ktorú ostatní členovia 
nahlásili do konca roka 2017, predstavovala 130 miliónov EUR, čo je viac ako 
minimálna suma 120 miliónov EUR stanovená v súlade s nariadením o S2R JU;

5. 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 o dosiahnutie výrazného zvýšenia kapacity 
železničného dopravného systému, spoľahlivosti a presnosti, ako aj v snahe o 
odstránenie pretrvávajúcich technických prekážok interoperability a o zníženie 
negatívnych externalít spojených s dopravou; zdôrazňuje tiež, že medzi ciele podniku 
S2R JU patrí aj dosiahnutie jednotného európskeho železničného priestoru a zvýšenie 
príťažlivosti a konkurencieschopnosti európskeho železničného systému; zdôrazňuje, že 
S2R JU musí dostať potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohol účinne a 
efektívne dosiahnuť tieto kľúčové ciele;

6. pripomína, že výskum a inovácia nie sú izolovaným procesom, pri ktorom by sa 
používalo jednoduché pravidlo pre riadenie procesu; zdôrazňuje preto, že je veľmi 
dôležité určiť spomedzi projektov v oblasti výskumu a inovácie tie, ktoré sú schopné 
priniesť na trh inovatívne riešenia; zdôrazňuje, že zmeny v nariadení, ktorým sa 
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zriaďuje S2R JU, a v jeho stanovách budú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj S2R JU s 
cieľom zlepšiť jeho efektívnosť; zdôrazňuje najmä, že treba počítať s uplatňovaním 
zásady viacročného financovania a prijať pružné harmonogramy zverejňovania návrhov 
projektov;

7. trvá na dôležitosti spolupráce podniku S2R JU a Železničnej agentúry Európskej únie 
(ERA); víta účasť agentúry ERA na zasadnutiach riadiacej rady spoločného podniku; 
žiada S2R JU, aby vo svojej výročnej správe o činnosti poskytol konkrétnejšie 
informácie o hlavných výsledkoch tejto spolupráce;

8. poznamenáva, že v nadväznosti na výzvu na predloženie návrhov začatú v novembri 
2016 S2R JU v roku 2017 udelil 17 grantov, ktoré má S2R JU spolufinancovať až do 
výšky 60,1 milióna EUR; ďalej konštatuje, že zakladajúci členovia iní ako Únia a 
pridružení členovia súhlasili s obmedzením svojej žiadosti o spolufinancovanie na 
44,44 % celkových nákladov na projekt, čo v prípade programu Horizont 2020 
predstavuje najnižšiu celkovú mieru; víta skutočnosť, že 120 MSP sa zúčastnilo na 
výzve na predloženie návrhov v roku 2017 a 50 MSP bolo vybraných na financovanie 
(25 %); 

9. víta pripravenosť podniku S2R JU vyskúšať v roku 2018 zjednodušenie 
administratívnych postupov zavedením pilotného režimu paušálnych grantov 
v ohraničenom rámci kontroly programu;

10. konštatuje, že v prípade kontrol ex post v roku 2017 bola reprezentatívna vzorka 
podniku S2R JU určená na 15 účastníkov, čo predstavuje 1,3 milióna EUR z hľadiska 
overeného spolufinancovania S2R JU; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s 
auditmi vykonanými pre reprezentatívnu vzorku podniku S2R JU nie je poskytnutá 
žiadna konkrétna miera chybovosti;

11. víta to, že S2R JU ustanovil vlastnú stratégiu boja proti podvodom a akčný plán ako 
prostriedok nápravy zameraný na hlavné pripomienky Dvora audítorov v súvislosti 
s absolutóriom za rok 2016;

12. poznamenáva, že S2R JU prijal pravidlá upravujúce konflikt záujmov, pokiaľ ide o jeho 
členov, orgány, zamestnancov a vyslaných pracovníkoch, ako aj členov riadiacej rady 
S2R JU, a zaviedol prispôsobenú stratégiu boja proti podvodom, ktorá dopĺňa stratégiu 
programu Horizont 2020, vrátane posúdenia rizík a príležitostí;

13. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi S2R JU absolutórium za plnenie 
rozpočtu S2R JU za rozpočtový rok 2017.
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