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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 S2R), za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakonite in 
pravilne;

2. je seznanjen, da je letni proračun skupnega podjetja S2R v letu 2017 znašal 
68,6 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 44,1 milijona EUR v 
odobritvah plačil;

3. ugotavlja, da je skupno podjetje S2R v operativnem proračunu doseglo stopnjo 
izvrševanja 94 % za odobritve za prevzem obveznosti in stopnjo 79 % za odobritve 
plačil; je seznanjen, da je bila večina plačil, ki jih je izvršilo skupno podjetje S2R v 
letu 2017, predhodnih plačil za projekte iz programa Obzorje 2020, ki so bili izbrani v 
okviru razpisov za zbiranje predlogov v letu 2017; je seznanjen z nizko stopnjo 
(55,2 %) izvrševanja odobritev plačil v naslovu 2 (upravni odhodki) zaradi uporabe 
večletnih okvirnih pogodb; obžaluje, da so bile prisotne pomanjkljivosti v procesu 
načrtovanja proračuna in da je imelo skupno podjetje S2R na voljo 7,6 milijona EUR 
neporabljenih sredstev iz preteklega leta;

4. obžaluje, da do roka 31. januarja 2018 noben drugi član ni imel možnosti za potrditev 
svojih stroškov v zvezi s stvarnimi prispevki za operativne dejavnosti in stvarnimi 
prispevki za druge dejavnosti za leto 2017; je seznanjen, da so ocenjeni stvarni 
prispevki za operativne dejavnosti za leto 2017 znašali 21,3 milijona EUR, kar je 
pozitiven trend v skladu z običajno krivuljo S upravljanja programov; je zadovoljen, da 
so skupni stvarni prispevki za druge dejavnosti, ki so jih do konca leta 2017 prijavili 
drugi člani, znašali 130 milijonov EUR, kar je nad minimalnim zneskom 
120 milijonov EUR, določenim v skladu z uredbo skupnega podjetja S2R;

5. 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, zanesljivosti in točnosti sistema železniškega 
prevoza, 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 
povečanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega železniškega sistema; poudarja, da 
je treba skupnemu podjetju S2R zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške 
vire, da bo učinkovito in uspešno doseglo te ključne cilje;

6. opozarja, da raziskave in inovacije niso osamljen 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 
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učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega 
financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov;

7. vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem S2R in Agencijo 
Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje te agencije na sejah 
upravnega odbora skupnega podjetja S2R; poziva skupno podjetje S2R, naj v svojem 
letnem poročilu o dejavnostih zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih 
tega sodelovanja;

8. je seznanjen, da je skupno podjetje S2R leta 2017 v 17 primerih podelilo nepovratna 
sredstva na podlagi razpisa za leto 2017, objavljenega novembra 2016, za sofinanciranje 
skupnega podjetja S2R v višini največ 60,1 milijona EUR; je seznanjen tudi, da so se 
ustanovni člani razen Unije ter pridruženi člani dogovorili, da bodo prošnje za 
sofinanciranje omejili na 44,44 % skupnega stroška projekta, kar je najnižji skupni 
delež za program Obzorje 2020; pozdravlja, da je na razpisu za leto 2017 sodelovalo 
120 malih in srednjih podjetij in da jih je bilo za financiranje izbranih 50 (25 %);

9. pozdravlja pripravljenost skupnega podjetja S2R, da v letu 2018 poizkusi poenostaviti 
upravne postopke s sprejetjem pilotnih nepovratnih sredstev v pavšalnem znesku v 
omejenem okviru kontrole programa;

10. je seznanjen, da je bil za naknadne kontrole leta 2017 določen reprezentativni vzorec 
skupnega podjetja S2R, ki znaša 15 udeležb v višini 1,3 milijona EUR potrjenega 
sofinanciranja skupnega podjetja S2R; obžaluje, da ni navedena specifična stopnja 
napake v zvezi z opravljenimi revizijami za reprezentativni vzorec skupnega podjetja 
S2R;

11. pozdravlja, da je skupno podjetje S2R pripravilo lastno strategijo in akcijski načrt za boj 
proti goljufijam kot popravni ukrep v zvezi z glavnimi pripombami Računskega sodišča 
v okviru razrešnice za leto 2016;

12. je seznanjen, da je skupno podjetje S2R sprejelo pravila glede nasprotij interesov, ki 
veljajo za vse člane, organe, uslužbence in napotene uslužbence ter člane upravnega 
odbora skupnega podjetja S2R, in je sprejelo prilagojeno strategijo za boj proti 
goljufijam, ki dopolnjuje strategijo Obzorja 2020, vključno z oceno tveganj in 
priložnosti;

13. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja S2R podeli razrešnico 
glede izvrševanja proračuna tega podjetja za proračunsko leto 2017.
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