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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”) aferente exercițiului 
financiar 2018 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

2. subliniază că obiectivele întreprinderii sunt realizarea unui spațiu feroviar unic european 
și creșterea atractivității și a competitivității sistemului feroviar european; subliniază că 
modul de transport feroviar va fi esențial în acțiunile viitoare ale UE pentru a promova 
trecerea la o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a face față 
externalităților negative; subliniază că întreprinderea trebuie să dispună de resursele 
financiare, materiale și umane necesare pentru a atinge aceste obiective-cheie și pentru a 
contribui la un transfer modal real;

3. constată că întreprinderea este un parteneriat public-privat înființat în 2014 în cadrul 
Programului-cadru Orizont 2020; observă că programul Shift2Rail este finanțat în comun 
din contribuțiile Uniunii Europene (prin bugetul operațional al întreprinderii) și din 
contribuțiile în natură ale celorlalți membri, și anume cei opt membri fondatori (alții decât 
UE) și cei nouăsprezece membri asociați;

4. constată că, în cursul anului 2018, întreprinderea a înregistrat progrese în ceea ce privește 
atingerea obiectivelor, implementând programul Shift2Rail prin asigurarea unei bune 
gestiuni financiare eficace și eficiente; observă că în 2018 activitățile de cercetare și 
inovare (C&I) lansate în anii precedenți au înregistrat progrese, fiind acum pe drumul cel 
bun și desfășurându-se în mare parte într-un ritm normal; constată că noul val de activități 
de C&I (cererea pe 2018) a început la sfârșitul anului; constată că se estimează că costul 
total al proiectelor aferente activităților desfășurate în 2018 se ridică la 83,4 milioane 
EUR; 

5. subliniază necesitatea de a mări atractivitatea transportului feroviar pentru transportatori 
și pasageri pentru a realiza o trecere durabilă de la transportul rutier la cel feroviar și 
observă că următorii cinci ani vor fi decisivi pentru succesul căilor ferate și că 
întreprinderea joacă un rol esențial în ieftinirea, eficientizarea și atractivitatea 
transportului feroviar;

6. subliniază că doar lucrările legate de macazuri sau de macazurile defectuoase reprezintă 
25-30 % din totalul lucrărilor de întreținere a rețelei feroviare, reprezentând o parte 
semnificativă a costurilor legate de infrastructură; salută eforturile întreprinderii de 
creștere a fiabilității sistemului și de reducere a costurilor;

7. salută obiectivele întreprinderii de a reduce la jumătate costurile pe ciclul de viață ale 
sistemului feroviar, de a dubla capacitatea și de a îmbunătăți fiabilitatea și punctualitatea 
cu 50 %; solicită ca întreprinderea să dispună pe deplin de resursele umane și financiare 
necesare pentru atingerea acestor obiective;
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8. salută eforturile întreprinderii de a introduce operarea automată a trenurilor; avertizează 
că sectorul rutier a făcut progrese mai mari în ceea ce privește automatizarea;

9. constată că bugetul anual al întreprinderii pentru 2018 a fost de 84,7 milioane EUR în 
credite de angajament și 81,6 milioane EUR în credite de plată; constată că rata execuției 
bugetare a fost de 100 % pentru creditele de angajament și de 82,3 % pentru creditele de 
plată; observă că execuția mai slabă decât se preconizase a creditelor de plată se datorează 
faptului că se așteaptă o decizie juridică privind statutul de membru al întreprinderii; 
constată rata scăzută (63,4 %) de execuție a creditelor de plată de la titlul 2 (cheltuieli 
administrative, reprezentând 3 % din bugetul întreprinderii) cauzată de întârzierile în 
facturarea de către furnizori în temeiul contractelor-cadru multianuale;

10. constată că, până la termenul-limită din 31 ianuarie 2019, niciunul dintre ceilalți membri 
nu a fost în măsură să își certifice cheltuielile legate de contribuțiile operaționale în natură 
pe 2018; constată că se preconizează că certificatele din 2018 care intră în procesul de 
validare în 2019 vor avea ca rezultat 52,6 milioane EUR în contribuții operaționale în 
natură (pe lângă cele 18,6 milioane EUR certificate deja pentru 2018); constată că ceilalți 
membri au declarat 160,4 milioane EUR în contribuții cumulative în natură la activități 
suplimentare până la sfârșitul anului 2018, din care 118,6 milioane EUR au fost deja 
certificați de către întreprindere;

11. constată că în 2018 întreprinderea a acordat 19 granturi ca urmare a cererii de propuneri 
lansate în ianuarie 2018, care urmau să fie cofinanțate de către întreprindere până la suma 
de 77,3 milioane EUR (la o valoare totală de 152,6 milioane EUR); observă că ceilalți 
membri au convenit să își limiteze cererea de cofinanțare la 44,44 % din costurile totale 
ale proiectelor, aceasta fiind, global, cea mai mică valoare pentru programul Orizont 
2020; constată cu regret că la cererea de proiecte din 2018 au participat doar 76 de IMM-
uri (față de 120 în 2017) și au fost reținute pentru finanțare 40 de IMM-uri (față de 50 în 
2017) (21,6 % din totalul participanților reținuți pentru finanțare); 

12. salută decizia întreprinderii de a propune consiliului său de conducere, ca parte a 
programului anual de lucru pentru 2018, adoptarea grantului forfetar, care a fost ulterior 
pus în aplicare prin intermediul proiectului pilot de finanțare forfetară din secțiunea 
dedicată cererilor de proiecte din partea membrilor din procedura de cerere de proiecte 
pentru exercițiul financiar 2018;

13. consideră că, pentru a asigura claritatea juridică a procesului decizional și a guvernanței 
globale a întreprinderii, este extrem de important să se clarifice dispozițiile cadrului 
juridic al întreprinderii în ceea ce privește achizițiile întreprinderilor în rândul membrilor 
săi din industrie și consecințele acestora pentru componența consiliului de conducere; 
invită, prin urmare, Consiliul să abordeze această chestiune în cadrul unor eventuale 
modificări ale Regulamentului (UE) nr. 642/2014 al Consiliului1;

14. observă că în 2018 întreprinderea a lansat 14 audituri reprezentative privind operațiunile 
sale și un audit bazat pe riscuri (pe lângă cele 15 audituri reprezentative și un audit bazat 
pe riscuri lansate în 2017), ceea ce face ca sfera de acoperire directă a auditurilor 
întreprinderii să fie de 4,66 milioane EUR; constată că rata generală de eroare detectată 

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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pentru cele 3 audituri reprezentative și auditul bazat pe riscuri finalizate până la 31 
decembrie 2018 este de 0,94 % calculată prin medie aritmetică și de 1,19 % calculată prin 
aplicarea mediei ponderate; constată că toate celelalte rate de eroare (reprezentative și 
reziduale), deși limitate în ceea ce privește acoperirea, se situează, de asemenea, sub 
pragul prevăzut de 2 %; 

15. salută continuarea punerii în aplicare a strategiei antifraudă a întreprinderii pentru 
perioada 2017-2020, care a avut ca efect faptul că nu s-a înregistrat niciun caz de 
monitorizare atentă în urma unei evaluări de risc ridicat de fraudă și nu a fost trimis niciun 
dosar către OLAF spre investigare;

16. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii aferent exercițiului financiar 2018.
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