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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 την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 
το οποίο οι υποκείμενες στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Shift2Rail («η 
κοινή επιχείρηση») πράξεις για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. υπογραμμίζει ότι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι η επίτευξη ενός Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος· επισημαίνει ότι ο 
σιδηρόδρομος ως μέσο μεταφοράς θα είναι βασικός στις μελλοντικές δράσεις της ΕΕ για 
την προώθηση της μετάβασης στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την 
αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικών συνεπειών· τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση 
πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για 
να επιτύχει αυτούς τους βασικούς στόχους και να συμβάλει στην πραγματική αλλαγή του 
τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών·

3. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 
συστάθηκε το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020»· σημειώνει 
ότι το πρόγραμμα Shift2Rail χρηματοδοτείται από κοινού μέσω συνεισφορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του προϋπολογισμού λειτουργίας της κοινής επιχείρησης) 
και συνεισφορών σε είδος από τα λοιπά μέλη, δηλαδή τα οκτώ ιδρυτικά μέλη (πλην της 
ΕΕ) και τα δεκαεννέα συνδεδεμένα μέλη·

4. σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, η κοινή επιχείρηση σημείωσε πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των στόχων της, υλοποιώντας την εφαρμογή του προγράμματος Shift2Rail 
και διασφαλίζοντας αποτελεσματική και αποδοτική χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· 
σημειώνει ότι το 2018 σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τις δραστηριότητες Έρευνας 
και Καινοτομίας (Ε&Κ) που δρομολογήθηκαν τα προηγούμενα έτη και οι οποίες 
βρίσκονται πλέον σε καλό δρόμο και προχωρούν σε μεγάλο βαθμό υπό κανονικές 
συνθήκες· σημειώνει ότι, στο τέλος του έτους, ξεκίνησε ένα νέο κύμα δραστηριοτήτων 
Ε&Κ (Πρόσκληση 2018)· σημειώνει ότι εκτιμάται πως το συνολικό κόστος των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 ανέρχεται σε 83,4 εκατομμύρια EUR· 

5. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών 
για τους μεταφορείς και τους επιβάτες για να επιτευχθεί μια στροφή διαρκείας από τις 
οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ επισημαίνει πως η προσεχής πενταετία θα 
είναι καθοριστική για την επιτυχία των σιδηροδρομικών μεταφορών και ότι η κοινή 
επιχείρηση θα διαδραματίσει καίριο ρόλο προκειμένου οι σιδηροδρομικές μεταφορές να 
καταστούν φθηνότερες, αποδοτικότερες και ελκυστικότερες·

6. τονίζει ότι μόνο οι αλλαγές γραμμής και η επισκευή τους καλύπτουν το 25-30% της 
συνολικής συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
μέρος του κόστους υποδομής· χαιρετίζει τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να 
αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος και να μειώσει το κόστος·



PE643.062v02-00 4/7 AD\1196627EL.docx

EL

7. επικροτεί τους στόχους της κοινής επιχείρησης για μείωση κατά το ήμισυ του κόστους 
κύκλου ζωής του σιδηροδρομικού συστήματος, διπλασιασμό της ικανότητας και 
βελτίωση της αξιοπιστίας και της χρονικής ακρίβειας κατά 50%· ζητεί να διατεθούν στην 
κοινή επιχείρηση όλοι οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που είναι αναγκαίοι για την 
επίτευξη των στόχων αυτών·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να θέσει σε 
εφαρμογή το σύστημα «Automatic Train Operation» (ATO)· προειδοποιεί ότι ο τομέας 
των οδικών μεταφορών έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την 
αυτοματοποίηση·

9. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το έτος 2018 
ανήλθε σε 84,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 81,6 
εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού ήταν 100 % για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 82,3 % για 
τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι η χαμηλότερη από την αναμενόμενη εκτέλεση 
των πιστώσεων πληρωμών οφείλεται σε μια εκκρεμούσα νομική απόφαση σχετικά με τη 
σύνθεση της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει το χαμηλό (63,4 %) ποσοστό εκτέλεσης 
των πιστώσεων πληρωμών στον τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν το 
3 % του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης) λόγω καθυστερήσεων στην 
τιμολόγηση από τους προμηθευτές στο πλαίσιο πολυετών συμβάσεων-πλαισίων·

10. σημειώνει ότι, έως την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2019, κανένα από τα λοιπά μέλη 
δεν ήταν σε θέση να ζητήσει την πιστοποίηση των δαπανών του που σχετίζονται με 
συνεισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP)· σημειώνει ότι τα 
πιστοποιητικά του 2018 που ξεκίνησαν τη διαδικασία επικύρωσης το 2019 προβλέπεται 
να οδηγήσουν σε 52,6 εκατομμύρια EUR σε IKOP (επιπλέον των 18,6 εκατομμυρίων 
EUR που έχουν ήδη πιστοποιηθεί για το 2018)· σημειώνει ότι τα λοιπά μέλη δήλωσαν 
συνολικά 160,4 εκατομμύρια EUR σε συνεισφορές σε είδος για χρηματοδότηση 
πρόσθετων δραστηριοτήτων (IKAA) έως το τέλος του 2018, εκ των οποίων 118,6 
εκατομμύρια EUR έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την κοινή επιχείρηση·

11. σημειώνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση χορήγησε 19 επιχορηγήσεις σε συνέχεια της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2018, που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 
2018, και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από την κοινή επιχείρηση μέχρι ποσού 
ύψους 77,3 εκατομμυρίων EUR (για συνολική αξία 152,6 εκατομμυρίων EUR)· 
σημειώνει ότι τα λοιπά μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν το αίτημά τους για 
συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 44,44 % του συνολικού κόστους του έργου, που 
αποτελεί το χαμηλότερο συνολικά ποσοστό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· 
επισημαίνει με λύπη ότι μόνο 76 ΜΜΕ συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων του 2018 (120 το 2017) και 40 ΜΜΕ (50 το 2017) επελέγησαν για 
χρηματοδότηση (21,6 % επί του συνόλου των επιλεγέντων συμμετεχόντων για 
χρηματοδότηση)· 

12. χαιρετίζει την απόφαση της κοινής επιχείρησης να προτείνει στο διοικητικό της 
συμβούλιο, ως μέρος του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2018, την έγκριση της 
επιχορήγησης κατ’αποκοπήν ποσού, η οποία στη συνέχεια υλοποιήθηκε μέσω του 
δοκιμαστικού σχεδίου κατ’αποκοπήν χρηματοδότησης στο τμήμα της πρόσκλησης του 
2018 που αφορούσε τα μέλη·
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13. θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και τη συνολική διακυβέρνηση της κοινής επιχείρησης, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του νομικού πλαισίου της κοινής επιχείρησης 
όσον αφορά την απόκτηση εταιρικών μεριδίων από μέλη της που ανήκουν στον κλάδο, 
και τις σχετικές συνέπειες στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου· για τούτο, καλεί το 
Συμβούλιο να λάβει το ζήτημα αυτό υπόψη σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου1·

14. σημειώνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε 14 αντιπροσωπευτικούς 
ελέγχους σχετικά με τον πληθυσμό της και έναν έλεγχο βάσει κινδύνου (επιπλέον των 15 
αντιπροσωπευτικών ελέγχων και ενός ελέγχου βάσει κινδύνου που δρομολογήθηκαν το 
2017), πράγμα που σημαίνει ότι οι έλεγχοι της κοινής επιχείρησης κάλυψαν άμεσα 4,66 
εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό εντοπισθέντων σφαλμάτων για 
τους 3 αντιπροσωπευτικούς ελέγχους και τον έλεγχο βάσει κινδύνου που 
ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι 0,94 % κατά απλό μέσο όρο και 1,19 % 
αν εφαρμοστεί ο σταθμισμένος μέσος όρος· σημειώνει ότι όλα τα υπόλοιπα ποσοστά 
σφάλματος (αντιπροσωπευτικού και υπολειπόμενου), αν και περιορισμένα όσον αφορά 
την κάλυψή τους, είναι επίσης χαμηλότερα από το επιδιωκόμενο όριο του 2 %· 

15. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της στρατηγικής της κοινής επιχείρησης για την 
καταπολέμηση της απάτης 2017-2020 η οποία δεν οδήγησε σε καμία περίπτωση στενής 
παρακολούθησης λόγω εκτίμησης για ύπαρξη υψηλού κινδύνου απάτης ούτε σε 
αποστολή αρχείων στην OLAF για έρευνα·

16. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 
2018.

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail (ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9).
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