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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta Shift2Rail ("l-Impriża") għas-sena finanzjarja 2018 huma 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

2. Jinnota li l-impriża hija sħubija pubblika-privata stabbilita fl-2014 fi ħdan il-Programm 
Qafas Orizzont 2020; jinnota li l-Programm Shift2Rail jiġi ffinanzjat b'mod konġunt 
permezz ta' kontribuzzjonijiet mill-Unjoni Ewropea (permezz tal-baġit operattiv tal-
Impriża) u ta' kontribuzzjonijiet in natura minn membri oħra, jiġifieri tmien membri 
Fundaturi (għajr l-UE) u 19-il membru assoċjat;

3. Jinnota li matul l-2018, l-Impriża għamlet progress biex tilħaq il-miri tagħha, twettaq l-
implimentazzjoni tal-Programm Shift2Rail u tiżgura ġestjoni finanzjarja tajba li tkun 
effettiva u effiċjenti; jinnota li fl-2018 sar progress fl-attivitajiet tar-Riċerka u tal-
Innovazzjoni (R&I) imnedija fis-snin preċedenti u li issa jinsabu fit-triq it-tajba u fil-biċċa 
l-kbira qegħdin jipproċedu b'rata mgħaġġla; jinnota li fi tmiem is-sena bdiet mewġa ġdida 
ta' attivitajiet ta' R&I (Sejħa 2018); jinnota li huwa stmat li n-nefqa totali tal-proġett tal-
attivitajiet imwettqa fl-2018 tammonta għal EUR 83,4 miljun; 

4. Jinnota li l-baġit annwali tal-Impriża għall-2018 kien ta' EUR 84,7 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 81,6 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament; 
jinnota li r-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' 100 % għall-approprjazzjonijiet 
ta' impenn u r-rata ta' approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 82,3 %; jinnota li r-rata 
aktar baxxa milli mistennija tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament 
hija dovuta għal deċiżjoni legali pendenti dwar is-sħubija tal-Impriża; jinnota li r-rata 
baxxa (63,4 %) ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fit-Titolu 2 
(infiq amministrattiv, li jirrappreżenta 3 % tal-baġit tal-Impriża) minħabba dewmien fil-
fatturazzjoni mill-fornituri fi ħdan kuntratti qafas pluriennali;

5. Jinnota li sal-iskadenza tal-31 ta' Jannar 2019, ebda membru ieħor ma kien f'pożizzjoni li 
jiġu ċċertifikati l-ispejjeż tiegħu relatati mal-Kontribuzzjonijiet operattivi in natura 
(IKOP) tal-2018; jinnota li huwa previst li meta ċ-ċertifikati tal-2018 jiddaħħlu fil-proċess 
ta' validazzjoni fl-2019 dan ser jirriżulta f'EUR 52,6 miljun f'IKOP (flimkien ma' 
EUR 18,6 miljun diġà ċċertifikati għall-2018); jinnota li l-membri l-oħra ddikjaraw 
EUR 160,4 miljun f'kontribuzzjonijiet in natura kumulattivi għal attivitajiet addizzjonali 
(IKAA) sa tmiem l-2018, li minnhom EUR 118,6 miljun diġà ġew iċċertifikati mill-
Impriża; 

6. Jinnota li fl-2018 l-Impriża tat 19-il għotja bħala riżultat tas-sejħa tal-2018 li tnediet 
f'Jannar 2018 biex tiġi kkofinanzjata mill-Impriża tal-Impriża sa EUR 77,3 miljun (għal 
valur totali ta' EUR 152,6 miljun); jinnota li l-membri l-oħra qablu li jillimitaw it-talba 
tagħhom għal kofinanzjament għal rata ta' 44,44 % tal-ispejjeż totali tal-proġett, li hija l-
aktar rata baxxa fil-Programm Orizzont 2020; jinnota b'dispjaċir li 76 SME biss 
ipparteċipaw fis-sejħa tal-2018 (120 fl-2017) u 40 SME (50 fl-2017) inżammu għal 
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finanzjament (21,6 % tal-parteċipanti kollha miżmuma għal finanzjament); 

7. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Impriża li tipproponi lill-Bord ta' Tmexxija tagħha, bħala parti mill-
Programm ta' Ħidma Annwali 2018, l-adozzjoni tal-għotja ta' somma f'daqqa u li 
sussegwentement ġiet implimentata permezz tal-Proġett Pilota ta' Somma f'Daqqa fi ħdan 
il-parti tas-CFM (Sejħa għal Membri) tas-Sejħa 2018;

8. Jinnota li fl-2018 l-Impriża nediet 14-il awditu rappreżentattiv dwar il-popolazzjoni 
tagħha u awditu wieħed ibbażat fuq ir-riskju (flimkien ma' 15-il awditu rappreżentattiv u 
awditu wieħed ibbażat fuq ir-riskju mnedija fl-2017) li wassal biex il-kopertura diretta 
tal-awditi tal-Impriża tammonta għal EUR 4,66 miljun; jinnota li r-rata ta' żball ġenerali 
identifikata, għat-tliet awditi rappreżentattivi u l-awditu bbażat fuq ir-riskju ffinalizzat 
sal-31 ta' Diċembru 2018, hija ta' 0,94 % b'medja sempliċi u ta' 1,19 % bl-applikazzjoni 
ta' medja ponderata; jinnota li r-rati ta' żbalji l-oħra kollha (rappreżentattivi u residwi), 
minkejja li limitati fir-rigward tal-kopertura tagħhom, huma wkoll inqas mil-livell limitu 
fil-mira ta' 2 %; 

9. Jilqa' l-implimentazzjoni kontinwa tal-Istrateġija Kontra l-Frodi 2017-2020 li rriżultat 
f'ebda każ ta' monitoraġġ mill-qrib minħabba valutazzjoni ta' riskju għoli ta' frodi u ebda 
fajls ma ntbagħtu lill-OLAF għal investigazzjoni;

10. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża għas-sena finanzjarja 2018.


