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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 „podnik“) za rozpočtový rok 2018 sú zo všetkých významných 
hľadísk zákonné a správne;

2. zdôrazňuje, že cieľom podniku je dosiahnutie jednotného európskeho železničného 
priestoru a zvýšiť príťažlivosť a konkurencieschopnosť európskeho železničného 
systému; poukazuje na to, že železničná doprava bude kľúčová v budúcich opatreniach 
EÚ na podporu prechodu na nízkoemisnú mobilitu a na riešenie negatívnych externalít; 
zdôrazňuje, že podnik musí dostať potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby 
mohol dosiahnuť tieto kľúčové ciele a prispieť k skutočnému prechodu na iný typ 
dopravy;

3. konštatuje, že podnik je verejno-súkromným partnerstvom a bol zriadený v roku 2014 
ako súčasť rámcového programu Horizont 2020; konštatuje, že program Shift2Rail je 
financovaný z príspevkov Európskej únie (prostredníctvom operačného rozpočtu 
podniku) a z nepeňažných príspevkov ostatných členov, t. j. ôsmich zakladajúcich členov 
(okrem EÚ) a devätnástich pridružených členov;

4. konštatuje, že podnik dosiahol v roku 2018 pokrok pri plnení svojich cieľov, vykonával 
program Shift2Rail a zaistil účinné a efektívne finančné riadenie; konštatuje, že v roku 
2018 sa dosiahol pokrok vo výskumných a inovačných činnostiach, ktoré sa začali v 
predchádzajúcich rokoch a ktoré sa v súčasnosti uberajú dobrým smerom a predovšetkým 
sa realizujú naplno; konštatuje, že na konci roka sa začala ďalšia fáza výskumných a 
inovačných činností (výzva v roku 2018); konštatuje, že podľa odhadov celkové 
projektové náklady na činnosti vykonané v roku 2018 predstavujú 83,4 milióna EUR; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť príťažlivosť železničnej dopravy pre prevádzkovateľov 
dopravy a cestujúcich s cieľom dosiahnuť trvalý prechod z cestnej na železničnú dopravu, 
a konštatuje, že najbližších päť rokov bude mať zásadný význam pre úspech železničnej 
dopravy a že podnik zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby bola železničná 
doprava lacnejšia, efektívnejšia a atraktívnejšia;

6. zdôrazňuje, že len samotné výhybky alebo nefunkčné výhybky predstavujú 25 – 30 % 
všetkých nákladov na údržbu železničnej siete a pripadá na ne značná časť nákladov na 
infraštruktúru; víta úsilie podniku o zvýšenie spoľahlivosti systému a zníženie nákladov;

7. víta ciele podniku znížiť náklady na životný cyklus železničného systému na polovicu, 
zdvojnásobiť kapacitu a zvýšiť spoľahlivosť a presnosť o 50 %; požaduje, aby mal podnik 
v plnej miere k dispozícii ľudské a finančné zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov;

8. víta úsilie podniku o zavedenie automatickej prevádzky vlaku (ATO); upozorňuje na to, 
že odvetvie cestnej dopravy dosiahlo v oblasti automatizácie väčší pokrok;

9. poznamenáva, že ročný rozpočet podniku na rok 2018 predstavoval 84,7 milióna EUR vo 
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viazaných rozpočtových prostriedkoch a 81,6 milióna EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; konštatuje, že miera plnenia rozpočtu dosiahla 100 % v prípade viazaných 
rozpočtových prostriedkov a 82,3 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; 
konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov, ktorá bola nižšia, než 
sa očakávalo, bola dôsledkom zatiaľ neprijatého právneho rozhodnutia o členstve 
podniku; berie na vedomie nízku mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov 
(63,4 %) v hlave 2 (administratívne výdavky, ktoré predstavujú 3 % rozpočtu podniku) z 
dôvodu oneskorenia fakturácie dodávateľov na základe viacročných rámcových zmlúv;

10. konštatuje, že v lehote 31. januára 2019 nedokázal žiadny z ostatných členov získať 
osvedčenie nákladov súvisiacich s nepeňažnými príspevkami na prevádzku (IKOP) za 
rok 2018; konštatuje, že v prípade osvedčení z roku 2018, ktorých validácia sa začala v 
roku 2019, sa podľa predpokladov dosiahnu IKOP vo výške 52,6 mil. EUR (okrem 18,6 
milióna EUR, ktoré boli už potvrdené na rok 2018); konštatuje, že ostatní členovia 
vykázali do konca roka 2018 kumulatívnu sumu nepeňažných príspevkov na iné činnosti 
(IKAA) 160,4 milióna EUR, z čoho 118,6 milióna EUR už podnik osvedčil;

11. konštatuje, že v roku 2018 podnik udelil 19 grantov na základe výzvy na rok 2018, ktorá 
sa začala v januári 2018, pričom podnik má spolufinancovať až 77,3 milióna EUR 
(celková hodnota je 152,6 milióna EUR); poznamenáva, že ostatní členovia súhlasili s 
obmedzením svojich žiadostí o spolufinancovanie na 44,44 % celkových projektových 
nákladov, čo je celkovo najnižšia miera v rámci celého programu Horizont 2020; s 
poľutovaním konštatuje, že na výzve na rok 2018 sa zúčastnilo len 76 MSP (120 v roku 
2017) a bolo vybraných 40 MSP (50 v roku 2017), ktorým sa poskytnú finančné 
prostriedky (21,6 % zo všetkých vybraných účastníkov na financovanie); 

12. víta rozhodnutie podniku navrhnúť správnej rade v rámci ročného pracovného programu 
na rok 2018 prijatie systému jednorazových grantov, ktorý sa následne vykonal 
prostredníctvom pilotných jednorazových grantov v rámci časti výzvy na rok 2018 
určenej členom;

13. domnieva sa, že v záujme zabezpečenia právnej zrozumiteľnosti rozhodovacieho procesu 
a celkového riadenia podniku je mimoriadne dôležité objasniť ustanovenia právneho 
rámca podniku týkajúce sa akvizície spoločností medzi členmi odvetvia a ich dôsledkov 
na členstvo v správnej rade; preto vyzýva Radu, aby sa zaoberala touto otázkou v rámci 
možných zmien nariadenia Rady (EÚ) č. 642/20141;

14. konštatuje, že podnik v roku 2018 začal 14 reprezentatívnych auditov svojich súborov a 
jeden audit založený na rizikách (okrem 15 reprezentatívnych auditov súborov a jedného 
auditu založeného na riziku, ktorý sa začal v roku 2017), v dôsledku čoho dosiahlo priame 
krytie auditov podniku 4,66 milióna EUR; konštatuje, že celková miera chybovosti v 
prípade 3 reprezentatívnych auditov a auditu založeného na rizikách, ktoré boli 
dokončené k 31. decembru 2018, je pri uplatnení aritmetického priemeru 0,94 % a pri 
uplatnení váženého priemeru 1,19 %; konštatuje, že všetky ostatné miery chybovosti 
(reprezentatívne a zostatkové) boli síce obmedzené, pokiaľ ide o ich krytie, zároveň sú 
však pod cieľovou hranicou 2 %; 

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (Ú. v. EÚ 
L 177, 17.6.2014, s. 9).
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15. víta pokračujúce vykonávanie stratégie boja proti podvodom na roky 2017 – 2020, ktoré 
neviedlo k žiadnemu prípadu podrobného monitorovania z dôvodu zistenia vysokého 
rizika podvodu ani k poslaniu spisov úradu OLAF na účely vyšetrovania;

16. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi podniku absolutórium za plnenie 
rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2018.
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