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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο 
οι υποκείμενες στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail («ΚΕ S2R») 
πράξεις για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 
κανονικές·

2. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΚΕ S2R για το έτος 2017 ανήλθε σε 
68,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 44,1 εκατομμύρια 
EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

3. σημειώνει ότι, όσον αφορά τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό, η ΚΕ S2R πέτυχε 
ποσοστό εκτέλεσης 94 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 79 % για τις 
πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι, στην πλειονότητά τους, οι πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν από την Κοινή Επιχείρηση το 2017 ήταν προχρηματοδοτήσεις για 
έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία επελέγησαν στο πλαίσιο 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2017· επισημαίνει τη χαμηλή (55,2 %) 
εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών στον Τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες) λόγω της χρήσης 
πολυετών συμβάσεων-πλαίσιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υπήρχαν 
αδυναμίες στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και ότι περίπου 7,6 
εκατομμύρια EUR από το προηγούμενο έτος παρέμειναν αχρησιμοποίητα·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 
2018, κανένα από τα άλλα μέλη δεν ήταν σε θέση να ζητήσει την πιστοποίηση των 
δαπανών του που σχετίζονται με συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες (IKOP) και συνεισφορές σε είδος για άλλες δραστηριότητες (IKAA) 
για το έτος 2017· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις των IKOP για το 2017 ανήλθαν σε 21,3 
εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει θετική τάση και συνάδει με τη συνήθη 
καμπύλη σχήματος S που παρουσιάζει η διαχείριση του προγράμματος· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δηλωθείσες σωρευτικές IKAA που δηλώθηκαν 
από άλλα μέλη έως το τέλος του 2017 ανήλθαν σε 130,0 εκατομμύρια EUR, ποσό που 
υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό των 120,0 εκατομμυρίων EUR το οποίο καθορίστηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό για την ΚΕ S2R·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα και η καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και παγκόσμια 
ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού τομέα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση του κόστους κύκλου ζωής του 
συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και σημαντική αύξηση της μεταφορικής 
ικανότητας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών, της αξιοπιστίας και της 
χρονικής ακρίβειας, καθώς και προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα τεχνικά 
εμπόδια για τη διαλειτουργικότητα και να μειωθούν οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις 
που συνδέονται με τις μεταφορές· υπογραμμίζει επίσης ότι στόχοι της ΚΕ S2R είναι η 
επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και η ενίσχυση της 
ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
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συστήματος· τονίζει ότι η ΚΕ S2R πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς, 
υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη 
αυτών των βασικών στόχων·

6. υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν συνιστούν μεμονωμένη διαδικασία που 
χρησιμοποιεί έναν απλό κανόνα διαχείρισης διαδικασιών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται τα έργα έρευνας και καινοτομίας που είναι σε 
θέση να εισαγάγουν καινοτόμες λύσεις στην αγορά· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον 
κανονισμό για την ίδρυση της ΚΕ S2R και στο καταστατικό της θα είναι πολύ 
σημαντικές για την ανάπτυξη της επόμενης ΚΕ S2R, προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά της· τονίζει, ιδίως, ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η χρήση 
της αρχής της πολυετούς χρηματοδότησης, καθώς και να θεσπιστούν ευέλικτα 
χρονοδιαγράμματα για τη δημοσίευση προτάσεων έργων·

7. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΚΕ S2R και του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμμετοχή του ERA σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕ· ζητεί από 
την ΚΕ S2R να παράσχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα 
επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

8. σημειώνει ότι, το 2017, η ΚΕ S2R χορήγησε 17 επιχορηγήσεις ως αποτέλεσμα της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2017 που προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2016 
και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από την ΚΕ S2R μέχρι το ποσό των 60,1 
εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει περαιτέρω ότι τα ιδρυτικά μέλη εκτός της Ένωσης και 
τα συνδεδεμένα μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν το αίτημά τους για 
συγχρηματοδότηση στο 44,44 % του συνολικού κόστους του έργου, το οποίο είναι το 
χαμηλότερο συνολικά για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· χαιρετίζει το γεγονός ότι 120 
ΜΜΕ συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 και 50 ΜΜΕ 
επελέγησαν για χρηματοδότηση (25 %)· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της ΚΕ S2R να δοκιμάσει την 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών το 2018, μέσω της εφαρμογής της 
δοκιμαστικής επιχορήγησης κατ’αποκοπήν ποσού σε ένα περιορισμένο πλαίσιο ελέγχου 
του προγράμματος·

10. σημειώνει ότι, όσον αφορά τους εκ των υστέρων ελέγχους το 2017, το 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ΚΕ S2R προσδιορίστηκε σε 15 συμμετοχές που 
αντιπροσωπεύουν 1,3 εκατομμύρια EUR από πλευράς επικυρωμένης 
συγχρηματοδότησης S2R· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν παρέχεται 
συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος σε σχέση με τους λογιστικούς ελέγχους που 
διενεργήθηκαν για το αντιπροσωπευτικό δείγμα της ΚΕ S2R·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΕ S2R έχει θεσπίσει τη δική της 
στρατηγική και το δικό της σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης, ως 
διορθωτικά μέτρα σε συνέχεια των κύριων παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στο πλαίσιο της απαλλαγής για το 2016·

12. σημειώνει ότι η ΚΕ S2R έχει θεσπίσει κανόνες που διέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη, τα όργανα, το προσωπικό και το αποσπασμένο 
προσωπικό της, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της S2R, και έχει θέσει 
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σε εφαρμογή μια ειδικά προσαρμοσμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 
που συμπληρώνει τη στρατηγική του προγράμματος «Ορίζων 2020», και περιλαμβάνει 
μια αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που ενέχει·

13. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της ΚΕ 
S2R όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΚΕ S2R για το οικονομικό 
έτος 2017.
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