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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (toliau – 
BĮ S2R) 2019 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad planuojama, jog visos 2019 m. vykdytos veiklos projektų išlaidos sieks 117,5 
mln. EUR (iš kurių 98,9 mln. EUR skyrė kiti nariai); 

3. pažymi, kad 2019 m. BĮ S2R metinis biudžetas buvo 83,1 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 81,6 mln. EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų 
asignavimų atveju biudžeto panaudojimo lygis siekė 100 proc., o mokėjimų asignavimų 
atveju – 88 proc.; 

4. pažymi, kad iki 2020 m. sausio 31 d. termino visi kiti nariai pateikė BĮ S2R ataskaitas 
apie nepiniginius įnašus veiklos sąnaudoms padengti ir nepiniginius įnašus, skirtus 
papildomai veiklai; pažymi, kad planuojama, jog dėl 2019 m. sertifikatų, kurių 
patvirtinimo procesas bus pradėtas 2020 m., bus skirta 57,9 mln. EUR vertės nepiniginių 
įnašų veiklos sąnaudoms padengti; pažymi, kad kiti nariai iki 2020 m. balandžio mėn. 
pabaigos deklaravo 181,59 mln. EUR vertės nepiniginių įnašų, skirtų papildomai veiklai, 
iš kurių BĮ S2R jau patvirtino 130 mln. EUR (2020 m. birželio 1 d. duomenimis); 

5. pažymi, kad 2019 m. BĮ S2R suteikė 17 dotacijų pagal 2019 m. konkursą, pradėtą 
2019 m. sausio mėn., kuris bendrai finansuojamas BĮ S2R skiriant iki 74,8 mln. EUR 
(bendra suma siekia 148,6 mln. EUR);  

6. palankiai vertina tai, kad bendroji įmonė toliau laikėsi 2017–2020 m. kovos su 
sukčiavimu strategijos ir kad dėl to nė vienas atidaus stebėjimo dėl didelės sukčiavimo 
rizikos vertinimo atvejis ar byla nebuvo perduoti OLAF tyrimui.

7. siūlo Parlamentui patvirtinti bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, 
kad bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


