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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 «S2R») relativas ao exercício de 2017 
são legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes;

2. Observa que o orçamento anual da S2R para 2017 era de 68,6 milhões de euros em 
dotações para autorizações e de 44,1 milhões de euros em dotações para pagamentos;

3. Observa que, no orçamento operacional, a S2R alcançou uma taxa de execução de 94% 
nas dotações de autorização e 79% nas dotações de pagamento; observa que a maioria 
dos pagamentos efetuados pela S2R em 2017 consistiu em pagamentos de 
pré-financiamento para projetos do programa Horizonte 2020 selecionados no âmbito 
dos convites à apresentação de propostas de 2017; observa a execução reduzida (55,2%) 
das dotações de pagamento no Título 2 (despesas administrativas) devido à utilização de 
contratos-quadro plurianuais; lamenta a existência de insuficiências no processo de 
planeamento orçamental e o facto de a S2R ter cerca de 7,6 milhões de euros não 
utilizados do ano anterior;

4. Lamenta que, até à data-limite de 31 de janeiro de 2018, nenhum dos outros membros 
tenha conseguido certificar os seus custos relacionados com as contribuições em espécie 
operacionais de 2017 e contribuições em espécie para outras atividades; observa que as 
estimativas de contribuições em espécie operacionais de 2017 se elevaram a 
21,3 milhões de euros, o que representa uma tendência positiva em consonância com a 
curva S dos habituais procedimentos de gestão do programa; congratula-se pelo facto de 
as contribuições em espécie para outras atividades acumuladas declaradas por outros 
membros até ao final de 2017 ascenderem a 130 milhões de euros, o que é superior ao 
montante mínimo de 120 milhões de euros estabelecido em conformidade com o 
regulamento da S2R;

5. Sublinha que a investigação e a inovação no setor ferroviário determinam o 
desenvolvimento de um setor ferroviário seguro e competitivo no plano mundial e 
desempenham um papel importante, a fim de se alcançar uma redução significativa do 
custo do ciclo de vida do sistema de transportes ferroviários e conseguir um aumento 
significativo da capacidade do sistema ferroviário, bem como da fiabilidade e 
pontualidade, assim como para eliminar os entraves técnicos remanescentes à 
interoperabilidade e reduzir as externalidades negativas relacionadas com os 
transportes; salienta igualmente que os objetivos da EC S2R consistem na realização de 
um Espaço Ferroviário Europeu Único e no aumento da atratividade e competitividade 
do sistema ferroviário europeu; salienta que é necessário providenciar à EC S2R os 
recursos financeiros, materiais e humanos necessários para atingir estes objetivos 
fundamentais de forma eficaz e eficiente;

6. Recorda que a investigação e a inovação não representam um processo isolado que 
utiliza uma regra simples para a gestão de processos; salienta, por conseguinte, que é 
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muito importante identificar, entre os projetos de investigação e de inovação, aqueles 
que podem introduzir soluções inovadoras no mercado; realça que as alterações ao 
regulamento que cria a EC S2R e aos respetivos estatutos serão muito importantes para 
o desenvolvimento futuro da EC S2R, a fim de melhorar a sua eficiência; salienta, em 
particular, a necessidade de prever a utilização do princípio do financiamento plurianual 
e de adotar calendários flexíveis para a publicação de propostas de projetos;

7. Insiste na importância da cooperação entre a EC S2R e a Agência Ferroviária da União 
Europeia (ERA); congratula-se com a participação da ERA em reuniões do conselho de 
direção da empresa comum; solicita à EC S2R que forneça informações mais concretas 
sobre as principais realizações desta cooperação no seu relatório anual de atividades;

8. Observa que, em 2017, a S2R concedeu 17 subvenções na sequência do convite à 
apresentação de propostas relativo a 2017 lançado em novembro de 2016, que deverá 
ser cofinanciado pela S2R até 60,1 milhões de euros; observa, além disso, que os outros 
membros fundadores para além da União e os membros associados concordaram em 
limitar o seu pedido de cofinanciamento a 44,44% dos custos totais do projeto, o que é o 
mais baixo em termos globais do programa Horizonte 2020; congratula-se com o facto 
de 120 PME terem participado no convite à apresentação de propostas relativo a 2017 e 
de terem sido selecionadas para financiamento 50 PME (25%); 

9. Congratula-se com a disponibilidade da S2R para realizar, em 2018, uma experiência de 
simplificação dos procedimentos administrativos através da execução da ação-piloto de 
subvenção de montante fixo num quadro de controlo restrito do programa;

10. Observa que, para efeito dos controlos ex post em 2017, a amostra representativa da 
S2R foi identificada em 15 participações que representam 1,3 milhões de euros em 
termos de cofinanciamento validado pela S2R; lamenta que não tenha sido fornecida 
qualquer taxa de erro específica quanto às auditorias realizadas relativamente à amostra 
representativa da S2R;

11. Congratula-se por a S2R ter criado o seu próprio plano de ação e estratégia antifraude, 
como ação corretiva relativamente às principais observações do Tribunal de Contas no 
âmbito da quitação de 2016;

12. Observa que a S2R adotou regras relativas aos conflitos de interesses relativamente aos 
seus membros, órgãos, funcionários e pessoal destacado, bem como aos membros do 
conselho de administração da S2R, e adotou uma estratégia antifraude específica para 
complementar a Estratégia Horizonte 2020, incluindo uma avaliação dos seus riscos e 
oportunidades;

13. Propõe que o Parlamento dê quitação ao diretor executivo da empresa comum pela 
execução do orçamento da EC S2R para o exercício de 2017.
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