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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas de que as operações subjacentes 
às contas da Empresa Comum «Shift2Rail» (a «Empresa Comum») relativas ao exercício 
de 2018 são legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes;

2. Salienta que os objetivos da Empresa Comum consistem na realização de um Espaço 
Ferroviário Europeu Único e no aumento da atratividade e competitividade do sistema 
ferroviário europeu; assinala que o modo de transporte ferroviário será fundamental nas 
futuras ações da UE para promover a transição para a mobilidade com baixo nível de 
emissões e combater as externalidades negativas; sublinha que a Empresa Comum deve 
dispor dos recursos financeiros, materiais e humanos necessários para alcançar estes 
objetivos fundamentais e contribuir para uma autêntica transferência modal;

3. Assinala que a Empresa Comum é uma parceria público-privada estabelecida em 2014 
no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020; observa que o programa Shift2Rail é 
financiado conjuntamente através de contribuições da União Europeia (através do 
orçamento operacional da Empresa Comum) e de contribuições em espécie dos outros 
membros, ou seja, os oito membros fundadores (que não a União) e os dezanove membros 
associados;

4. Constata que, em 2018, a Empresa Comum progrediu no sentido da realização dos seus 
objetivos, nomeadamente a execução do programa Shift2Rail graças a uma gestão 
financeira eficaz e eficiente; regista que, em 2018, foram realizados progressos a nível 
das atividades de investigação e inovação (I&I) lançadas nos anos anteriores, que se 
encontram bem encaminhadas e que, em grande medida, atingiram a velocidade de 
cruzeiro; assinala que a nova vaga de atividades de I&I (convite à apresentação de 
propostas 2018) teve início no final do ano; verifica que, segundo estimativas, o custo 
total do projeto das atividades realizadas em 2018 ascende a 83,4 milhões de EUR; 

5. Salienta que é necessário aumentar a atratividade do transporte ferroviário tanto para as 
transportadoras como para os passageiros, a fim de lograr uma transição sustentável do 
transporte rodoviário para o ferroviário; observa que os próximos cinco anos são 
fundamentais para o êxito do transporte ferroviário e que o papel da Empresa Comum é 
fundamental para que o transporte ferroviário acarrete menores custos e seja mais 
eficiente e atrativo;

6. Salienta que só os aparelhos de mudança de via e os aparelhos de mudança defeituosos 
são responsáveis por 25-30 % de todo o trabalho de manutenção da rede ferroviária e 
representam uma parte significativa dos custos relacionadas com as infraestruturas;  saúda 
os esforços envidados pela Empresa Comum para aumentar a fiabilidade do sistema e 
reduzir os custos;

7. Congratula-se com os objetivos da Empresa Comum de reduzir para metade os custos do 
ciclo de vida do sistema ferroviário, duplicar a capacidade e melhorar a fiabilidade e a 
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pontualidade em 50 %; solicita que a Empresa Comum disponha dos recursos humanos e 
financeiros necessários para a consecução destes objetivos;

8. Regozija-se com os esforços envidados pela Empresa Comum no sentido de introduzir o 
funcionamento automatizado dos comboios; lembra que o setor rodoviário está mais 
avançado no domínio da automatização;

9. Observa que o orçamento anual da Empresa Comum para 2018 foi de 84,7 milhões de 
EUR em dotações de autorização e de 81,6 milhões de EUR em dotações de pagamento; 
constata que a taxa de execução orçamental foi de 100 % para as dotações de autorização 
e de 82,3 % para as dotações de pagamento; verifica que a execução inferior ao previsto 
das dotações de pagamento se deve a uma decisão judicial pendente relativa à adesão à 
Empresa Comum; regista a reduzida taxa (63,4 %) de execução das dotações de 
pagamento no título 2 (despesas administrativas, que representam 3 % do orçamento da 
Empresa Comum), que se deve a atrasos na faturação por parte dos fornecedores no 
âmbito de contratos-quadro plurianuais;

10. Constata que, até à data-limite de 31 de janeiro de 2019, nenhum dos outros membros foi 
capaz de certificar os seus custos relacionados com as contribuições em espécie 
operacionais de 2018; assinala que se prevê que os certificados de 2018 abrangidos pelo 
processo de validação em 2019 resultem em 52,6 milhões de EUR de contribuições em 
espécie operacionais (para além dos 18,6 milhões de EUR já certificados para 2018); 
regista que os outros membros declararam 160,4 milhões de EUR em contribuições 
acumuladas em espécie para atividades adicionais até ao final de 2018, dos quais 
118,6 milhões de EUR já foram certificados pela Empresa Comum;

11. Assinala que, em 2018, a Empresa Comum atribuiu 19 subvenções em resultado do 
convite à apresentação de propostas lançado em janeiro de 2018, que devem ser 
cofinanciadas pela Empresa Comum num montante máximo de 77,3 milhões de EUR 
(num valor total de 152,6 milhões de EUR); regista que os outros membros concordaram 
em limitar o seu pedido de cofinanciamento a 44,44 % dos custos totais do projeto, que é 
o mais baixo em termos globais do programa Horizonte 2020; lamenta que apenas 76 
PME tenham participado no convite à apresentação de propostas relativo a 2018 (120 em 
2017) e que 40 PME (50 em 2017) tenham sido selecionadas para financiamento (21,6 % 
de todos os participantes selecionados para financiamento); 

12. Congratula-se com a decisão da Empresa Comum de propor ao seu Conselho de 
Administração, no âmbito do programa de trabalho anual de 2018, a aprovação da 
subvenção de montante fixo, que foi posteriormente executada através da ação-piloto de 
subvenção do montante fixo no quadro do convite à apresentação de propostas pelos 
membros como parte do convite à apresentação de propostas relativo a 2018;

13. Considera que, para garantir a clareza jurídica do processo de decisão e da governação 
global da Empresa Comum, é da maior importância clarificar as disposições do quadro 
jurídico da Empresa Comum relativas às aquisições de empresas entre os membros do 
setor e as suas consequências para a composição do Conselho de Administração; convida, 
por conseguinte, o Conselho a ter em conta esta questão em eventuais alterações ao 
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Regulamento (UE) n.º 642/2014 do Conselho1;

14. Verifica que, em 2018, a Empresa Comum lançou 14 auditorias representativas à sua 
população e uma auditoria baseada no risco (para além das 15 auditorias representativas 
e de uma auditoria com base no risco lançada em 2017), o que permitiu que as auditorias 
da Empresa Comum cobrissem diretamente um montante de 4,66 milhões de euros; 
observa que a taxa de erro global detetada para as três auditorias representativas e a 
auditoria baseada no risco concluída em 31 de dezembro de 2018 é de 0,94 %, em média 
simples e de 1,19 % mediante a aplicação da média ponderada; assinala que todas as 
outras taxas de erro (representativas e residuais), embora limitadas no que respeita à sua 
cobertura, estão também abaixo do limiar visado de 2 %; 

15. Regozija-se com a continuação da execução da estratégia de luta contra a fraude 2017-
2020 da Empresa Comum, na medida em que não se constataram casos de 
acompanhamento rigoroso devido a uma avaliação de elevado risco de fraude e não foram 
transmitidos processos ao OLAF para investigação;

16. Propõe que o Parlamento dê quitação ao diretor executivo da Empresa Comum pela 
execução do orçamento da Empresa para o exercício de 2018.

1 Regulamento (UE) n.º 642/2014 do Conselho, de 16 de junho de 2014, que cria a empresa comum Shift2Rail 
(JO L 177 de 17.6.2014, p. 9).
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