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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného 
podniku Shift2Rail (dále jen „podnik“) za rozpočtový rok 2019, jsou ve všech 
významných ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že podle odhadů činily projektové náklady na činnosti prováděné v roce 2019 
celkem 117,5 milionu EUR (z čehož 98,9 milionu EUR poskytli ostatní členové); 

3. bere na vědomí, že roční rozpočet podniku na rok 2019 činil 83,1 milionu EUR 
v prostředcích na závazky a 81,6 milionu EUR v prostředcích na platby; konstatuje, že 
míra plnění rozpočtu dosáhla 100 % u prostředků na závazky a 88 % u prostředků na 
platby; 

4. konstatuje, že všichni ostatní členové předložili podniku zprávy o příspěvcích na 
provozní a na další činnosti ve formě věcného plnění ve lhůtě stanovené na 31. ledna 
2020; konstatuje, že osvědčení za rok 2019, která budou v roce 2020 předmětem 
validačního procesu, by měla dosáhnout objemu 57,9 milionu EUR v příspěvcích ve 
formě věcného plnění; konstatuje, že ostatní členové vykázali do konce dubna 2020 
celkem příspěvky na další činnosti ve formě věcného plnění ve výši 181,59 milionu EUR, 
z čehož 130 milionů EUR již podnik certifikoval (k 1. červnu 2020); 

5. konstatuje, že v roce 2019 podnik poskytl 17 grantů na základě výzvy pro rok 2019, která 
byla zahájena v lednu 2019, přičemž až 74,8 milionů EUR by měl podnik spolufinancovat 
(celková hodnota činí 148,6 milionů EUR); 

6. vítá, že pokračuje provádění strategie podniku pro boj proti podvodům na období let 
2017–2020, při níž se neobjevil žádný případ, kdy bylo zavedeno „podrobné 
monitorování v důsledku vyhodnocení vysoké míry rizika“, a žádný případ nebyl předán 
úřadu OLAF;

7. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail 
absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2019.


