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PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojemu su transakcije na kojima se temelji 
računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća Shift2Rail („Zajedničko 
poduzeće”) za financijsku godinu 2019. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

2. prima na znanje da se procjenjuje da ukupni trošak projekta za aktivnosti provedene 
tijekom 2019. iznosi 117,5 milijuna EUR (od čega 98,9 milijuna EUR za ostale članove); 

3. napominje da je godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za 2019. iznosio 
83,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 81,6 milijuna EUR 
u odobrenim sredstvima za plaćanje; ističe da je stopa izvršenja proračuna za odobrena 
sredstva za preuzimanje obveza iznosila 100 %, a za odobrena sredstva za plaćanje 88 %; 

4. primjećuje da su do roka utvrđenog za 31. siječnja 2020. svi ostali članovi Zajedničkom 
poduzeću podnijeli svoja izvješća o doprinosima u naravi za operativne aktivnosti i 
doprinosima u naravi za dodatne aktivnosti; konstatira da bi ovjere iz 2019. koje ulaze u 
proces provjere valjanosti 2020. trebale obuhvatiti 57,9 milijuna EUR u doprinosima u 
naravi za operativne aktivnosti; prima na znanje da su ostali članovi prijavili 181,59 
milijuna EUR u kumulativnim doprinosima u naravi za dodatne aktivnosti do kraja 
travnja 2020., od čega je Zajedničko poduzeće već ovjerilo 130 milijuna EUR (stanje na 
dan 1. lipnja 2020.); 

5. napominje da je 2019. Zajedničko poduzeće u 17 slučajeva dodijelilo bespovratna 
sredstva, u skladu s pozivom objavljenim u siječnju 2019. za sufinanciranje sredstvima 
Zajedničkog poduzeća u iznosu do 74,8 milijuna EUR (u ukupnoj vrijednosti od 148,6 
milijuna EUR);  

6. pozdravlja kontinuiranu provedbu strategije Zajedničkog poduzeća za borbu protiv 
prijevara 2017. – 2020., koja nije rezultirala u slučajevima „pomnog promatranja zbog 
procijenjenog visokog rizika od prijevara” niti u predmetima proslijeđenima OLAF-u radi 
provođenja istrage;

7. predlaže da Parlament dâ razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća 
Shift2Rail za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2019.


