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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. salută faptul că întreprinderea comună Shift2Rail (denumită în continuare 

„întreprinderea comună S2R”) a obținut autonomia financiară în mai 2016 și a continuat 

demersurile de consolidare a structurii sale pentru a asigura buna gestiune, legalitatea și 

regularitatea procesului de execuție a programului; 

2. apreciază faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor 

întreprinderii comune S2R aferente exercițiului financiar 2016 sunt, sub toate aspectele 

semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare; 

3. ia act de faptul că bugetul anual al întreprinderii comune S2R pentru 2016 a fost de 

50,2 milioane EUR în credite de angajament și de 52,3 milioane EUR în credite de 

plată, precum și că, din bugetul anual total, pentru cheltuielile operaționale s-au alocat 

44,1 milioane EUR în credite de angajament și 47,2 milioane EUR în credite de plată, 

iar pentru cheltuielile administrative și cu personalul s-au alocat 3,3 milioane EUR în 

credite de angajament și 3,5 milioane EUR în credite de plată, astfel încât cuantumul 

creditelor neutilizate care nu au fost atribuite în cursul exercițiului financiar se ridică la 

2,8 milioane EUR în credite de angajament și 1,7 milioane EUR în credite de plată; 

4. ia act de faptul că, în 2016, costurile operaționale (titlul 3) au reprezentat 87,8 % din 

bugetul total al întreprinderii comune S2R, inclusiv creditele neutilizate preconizate 

care nu au fost solicitate în cursul anului (titlul 4); observă, de asemenea, că, în ceea ce 

privește bugetul operațional al întreprinderii comune S2R, rata de execuție a creditelor 

de angajament a fost de 100 %, iar rata de execuție a creditelor de plată a fost de 

86,6 %; ia act de faptul că creditele de plată au fost utilizate pentru prefinanțarea 

granturilor rezultate în urma cererilor de propuneri pe 2015 și 2016; 

5. regretă că, în 2016, veniturile bugetare provenind de la cei nouăsprezece membri 

asociați („ceilalți membri”) s-au ridicat la numai 2,53 milioane EUR dintr-un total de 

52,32 milioane EUR; regretă, de asemenea, faptul că, potrivit estimărilor, contribuțiile 

în natură provenind de la membrii sus-menționați, alții decât Uniunea, s-au limitat la 

4,5 milioane EUR, din care suma de 3 milioane EUR a fost certificată; reamintește că, 

potrivit Regulamentului de instituire a întreprinderii comune S2R1, ceilalți membri 

contribuie la activitățile operaționale cu o sumă totală de 470 milioane EUR, care 

include contribuții în natură și în numerar în valoare de cel puțin 350 milioane EUR și, 

de asemenea, o contribuție de 200 milioane EUR din partea membrilor fondatori, alții 

decât Uniunea; constată că, din totalul contribuțiilor sectorului la activitățile 

suplimentare, care se ridică la 120 milioane EUR, membrii au raportat 55 milioane EUR 

(45,8 %) până la sfârșitul lui 2016, din care suma de 35,2 milioane EUR a fost 

certificată;   

6. ia act de faptul că, în 2016, întreprinderea comună S2R a semnat 27 de acorduri de grant 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii comune 

Shift2Rail, JO L 177, 17.6.2014, p. 9. 
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încheiate în urma cererilor de propuneri lansate în 2015 și 2016 și că, pentru 

respectivele cereri de propuneri, valoarea fondurilor alocate activităților de C&D se 

ridica la 167,3 milioane EUR, din care o sumă de maximum 79,1 milioane EUR urma 

să fie plătită de către întreprinderea comună S2R cu titlu de cofinanțare;  

7. ia act de faptul că întreprinderea comună S2R a instituit o politică de gestionare a 

riscurilor, dar nu a efectuat încă o evaluare antifraudă specifică și nici nu a stabilit un 

plan de acțiune pentru punerea în aplicare a propriei sale strategii antifraudă; constată, 

de asemenea, că nu au fost efectuate controale ex post, deoarece, în 2016, s-au efectuat 

doar plăți aferente prefinanțării proiectelor; încurajează întreprinderea comună S2R să 

adopte, cât mai curând posibil, o strategie referitoare la controalele ex post; invită 

întreprinderea comună S2R să furnizeze detalii cu privire la sistemul de gestionare a 

riscurilor și, în special, cu privire la modul în care sunt evitate conflictele de interese;  

8. este preocupat de faptul că, în procedura aplicabilă achizițiilor publice, întreprinderea 

comună S2R stabilește un nivel maxim al bugetului contractelor, care nu pare să se 

bazeze pe un proces de estimare a costurilor și pe un sistem de monitorizare a prețurilor 

de referință rezonabile de pe piață; solicită întreprinderii comune S2R să pună în 

aplicare procese adecvate de estimare a costurilor înainte de lansarea procedurilor de 

achiziții publice, pentru a garanta rentabilitatea contractelor sale de servicii multianuale, 

deoarece experiența demonstrează că majoritatea ofertelor primite au fost aproape de 

bugetul maxim; 

9. ia act de faptul că efectivul de personal statutar a fost completat prin ocuparea a 17 

posturi vacante până la 31 decembrie 2016; regretă faptul că întreprinderea comună S2R 

a fost nevoită să contracteze servicii externe pentru a compensa deficitul de personal pe 

durata procesului de recrutare și pentru a-și putea îndeplini obligațiile, precum și faptul 

că plățile pentru aceste servicii externe nu au fost efectuate în 2016; invită 

întreprinderea comună S2R să furnizeze informații cu privire la aceste cheltuieli; 

10. subliniază faptul că activitățile de cercetare și inovare din sectorul feroviar determină 

dezvoltarea unui sector feroviar sigur și competitiv pe plan mondial, joacă un rol 

important în vederea reducerii semnificative a costurilor pe ciclu de viață ale sistemului 

de transport feroviar și a îmbunătățirii semnificative a performanței sistemului de 

transport feroviar în materie de fiabilitate și punctualitate, precum și în vederea 

eliminării obstacolelor tehnice încă existente ce limitează interoperabilitatea și a 

reducerii externalităților negative din sectorul transporturilor; subliniază, de asemenea, 

că obiectivele întreprinderii comune S2R vizează realizarea unui spațiu feroviar unic 

european și creșterea atractivității și competitivității sistemului feroviar european; 

11. reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o 

regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte 

important să se identifice printre proiectele de cercetare și inovare cele care sunt 

capabile să aducă soluții inovatoare pe piață; subliniază că modificările aduse 

Regulamentului de instituire a întreprinderii comune S2R și statutului său vor fi foarte 

importante pentru dezvoltarea viitoare a întreprinderii comune S2R în vederea creșterii 

eficienței sale; subliniază, în special, că este necesar să se prevadă aplicarea principiului 

finanțării multianuale și să se adopte calendare flexibile pentru publicarea propunerilor 

de proiecte; 
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12. insistă asupra importanței cooperării dintre întreprinderea comună S2R și Agenția 

Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA); salută participarea reprezentanților ERA 

la reuniunile Consiliului de conducere al întreprinderii comune; invită întreprinderea 

comună S2R să furnizeze informații mai concrete cu privire la principalele realizări ce 

se datorează acestui proces de cooperare în raportul său anual de activitate; 

13. ia act de faptul că, în primele luni care au urmat obținerii autonomiei, întreprinderea 

comună S2R a depus eforturi pentru a examina modul în care pot fi valorificate 

activitățile care prezintă utilitate pentru sectorul feroviar și care sunt planificate în 

cadrul altor programe și fonduri ale Uniunii, cum ar fi, în special, FEIS, Fondul 

european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; remarcă, de asemenea, că 

întreprinderea comună S2R intenționează să dezvolte în continuare aceste activități; îi 

solicită întreprinderii comune S2R să furnizeze detalii privind modul în care 

intenționează să dezvolte sinergii între activitățile menționate și privind rezultatele 

preconizate; 

14. subliniază că proiectele de cercetare și inovare ar trebui urmate de un nivel mai ridicat 

de maturitate tehnologică (TRL) în etapa de demonstrare și punere în aplicare; 

subliniază că necesitatea unei finanțări complementare prin intermediul instrumentelor 

de finanțare relevante este esențială pentru construirea unui sistem feroviar competitiv 

în viitor; 

15. propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al întreprinderii 

comune S2R descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune 

aferent exercițiului financiar 2016. 
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