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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, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor 
întreprinderii comune Shift2Rail (denumită în continuare „întreprinderea comună S2R”) 
aferente exercițiului financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu 
legile și reglementările în vigoare;

2. constată că bugetul anual al întreprinderii comune S2R pentru 2017 s-a ridicat la 68,6 
milioane EUR în credite de angajament și 44,1 milioane EUR în credite de plată;

3. constată că, în ceea ce privește bugetul operațional al întreprinderii comune S2R, rata de 
execuție a creditelor de angajament a fost de 94 %, iar rata de execuție a creditelor de 
plată a fost de 79 %; ia act de faptul că cea mai mare parte a plăților efectuate de 
întreprinderea comună în 2017 erau plăți de prefinanțare pentru proiecte aferente 
programului Orizont 2020 selectate în cadrul cererilor de propuneri din 2017; ia act de 
rata de execuție redusă (55,2 %) a creditelor de plată de la titlul 2 (cheltuieli 
administrative) ca urmare a utilizării contractelor-cadru multianuale; regretă faptul că au 
existat deficiențe în procesul de planificare bugetară și că întreprinderea comună S2R a 
rămas cu o sumă de aproximativ 7,6 milioane EUR neutilizată din exercițiul precedent;

4. regretă că, până la termenul-limită de 31 ianuarie 2018, niciunul dintre ceilalți membri 
nu a fost în măsură să își certifice cheltuielile legate de contribuțiile operaționale în 
natură și contribuțiile în natură la alte activități aferente exercițiului 2017; ia act de 
faptul că estimările pentru contribuțiile operaționale în natură pentru 2017 au fost de 
21,3 milioane EUR, ceea ce a reprezentat o tendință pozitivă în conformitate cu curba în 
S obișnuită a gestionării programului; se declară mulțumit de faptul că contribuțiile în 
natură la alte activități cumulate declarate de ceilalți membri până la sfârșitul lui 2017 s-
au ridicat la 130,0 milioane EUR, valoare care depășește suma minimă de 120,0 
milioane EUR stabilită în conformitate cu Regulamentul privind întreprinderea comună 
S2R;

5. subliniază că activitățile de cercetare și inovare din sectorul feroviar sunt esențiale 
pentru dezvoltarea unui sector feroviar sigur și competitiv pe plan mondial, joacă un rol 
important în reducerea semnificativă a costurilor pe ciclu de viață ale sistemului de 
transport feroviar și îmbunătățirea semnificativă a capacităților sistemului de transport 
feroviar, în materie de fiabilitate și punctualitate, precum și în eliminarea obstacolelor 
tehnice încă existente ce limitează interoperabilitatea și în reducerea 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; subliniază că 
întreprinderea comună S2R trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și 
umane necesare pentru a atinge aceste obiective-cheie în mod eficace și eficient;

6. reamintește că cercetarea și inovarea nu reprezintă un proces izolat care folosește o 
regulă simplă pentru gestionarea proceselor; subliniază, prin urmare, că este foarte 
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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;

7. 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;

8. ia act de faptul că, în 2017, întreprinderea comună S2R a acordat 17 granturi în urma 
unei cereri de propuneri din 2017 lansate în noiembrie 2016, care urmau să fie 
cofinanțate de întreprinderea comună S2R până la suma de 60,1 milioane; constată, de 
asemenea, că ceilalți membrii fondatori decât Uniunea și membrii asociați au convenit 
să își limiteze cererile de cofinanțare la 44,44 % din costul total al proiectului, 
reprezentând, per global, cea mai mică valoare pentru programul H2020; salută faptul 
că 120 de IMM-uri au participat la cererea de oferte din 2017, iar 50 de IMM-uri au fost 
selecționate pentru finanțare (25 %); 

9. salută disponibilitatea întreprinderii comune S2R de a încerca în 2018 o simplificare a 
procedurilor administrative prin punerea în aplicare a pilotului de granturi forfetare într-
un cadru limitat de control al programului;

10. constată că pentru controalele ex post din 2017, eșantionul reprezentativ al întreprinderii 
comune S2R a fost identificat la 15 participații, reprezentând cofinanțări S2R validate în 
valoare de 1,3 milioane EUR; regretă faptul că nu se prevede o rată de eroare specifică 
în legătură cu auditurile efectuate în cazul eșantionului reprezentativ al întreprinderii 
comune S2R;

11. salută faptul că întreprinderea comună S2R și-a stabilit propria strategie antifraudă și 
propriul plan de acțiune, ca acțiune de remediere în urma principalelor observații ale 
Curții de Conturi în cadrul descărcării de gestiune din 2016;

12. ia act de faptul că întreprinderea comună S2R a adoptat norme care reglementează 
conflictele de interese în ceea ce privește membrii, organismele, personalul și personalul 
detașat, precum și membrii consiliului de conducere S2R și a introdus o strategie 
antifraudă specifică ce completează strategia H2020, inclusiv o evaluare a riscurilor și 
oportunităților;

13. propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al întreprinderii 
comune S2R descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune 
S2R aferent exercițiului financiar 2017.
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