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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (zwanego dalej 
„przedsięwzięciem”) za rok budżetowy 2019 są legalne i prawidłowe we wszystkich 
istotnych aspektach;

2. zauważa, że według szacunków całkowity koszt działań zrealizowanych w 2019 r. 
wynosi 117,5 mln EUR (z czego 98,9 mln EUR przypada na pozostałych członków); 

3. zauważa, że roczny budżet przedsięwzięcia na rok 2019 wynosił 83,1 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 81,6 mln EUR w środkach na płatności; zauważa, że 
wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 100 % w przypadku środków na zobowiązania i 
88 % w przypadku środków na płatności; 

4. odnotowuje, że do dnia 31 stycznia 2020 r. wszyscy pozostali członkowie przedstawili 
swoje sprawozdania dotyczące wkładów rzeczowych z przeznaczeniem na działalność 
operacyjną (IKOP) oraz wkładów rzeczowych z przeznaczeniem na działalność 
dodatkową (IKAA) na rzecz przedsięwzięcia; zauważa, że poświadczenia za 2019 r., 
uwzględniane w procesie walidacji w 2020 r., mają przynieść według szacunków wkłady 
IKOP o wartości 57,9 mln EUR; zauważa, że do końca kwietnia 2020 r. pozostali 
członkowie zadeklarowali łącznie 181,59 mln EUR wkładów rzeczowych z 
przeznaczeniem na działalność dodatkową (IKAA), z czego kwota 130 mln EUR została 
już poświadczona przez przedsięwzięcie (stan na dzień 1 czerwca 2020 r.); 

5. odnotowuje, że w 2019 r. przedsięwzięcie przyznało 17 dotacji w wyniku zaproszenia do 
składania wniosków na 2019 r., ogłoszonego w styczniu 2019 r.; przedsięwzięcie będzie 
współfinansować te dotacje maksymalnie do kwoty 74,8 mln EUR (ich łączna wartość to 
148,6 mln EUR);  

6. z zadowoleniem przyjmuje dalsze wdrażanie strategii przedsięwzięcia w zakresie 
zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2020, dzięki czemu nie doszło do żadnego 
przypadku „ścisłego monitorowania w związku ze stwierdzeniem wysokiego ryzyka 
wystąpienia nadużyć finansowych” i nie skierowano do OLAF-u żadnych spraw celem 
przeprowadzenia dochodzenia;

7. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego 
Przedsięwzięcia Shift2Rail absolutorium z wykonania budżetu przedsięwzięcia za rok 
budżetowy 2019.


