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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 
επιχείρηση») πράξεις για το οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος του έργου για τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν το 2019 ανέρχεται σε 117,5 εκατ. EUR (εκ των οποίων 98,9 εκατ. 
EUR από τα άλλα μέλη)· 

3. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2019 ανήλθε σε 
83,1 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 88 % για τις πιστώσεις 
πληρωμών· 

4. σημειώνει ότι, έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου 2020, όλα τα άλλα 
μέλη υπέβαλαν στην επιχείρηση τις εκθέσεις τους σχετικά με τις εισφορές σε είδος για 
επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) και τις εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες (IKAA)· σημειώνει ότι τα πιστοποιητικά του 2019 που ξεκινούν τη 
διαδικασία επικύρωσης το 2020 προβλέπεται να οδηγήσουν σε 57,9 εκατομμύρια EUR 
σε IKOP· σημειώνει το γεγονός ότι από τις δηλωθείσες σωρευτικές ΙΚΑΑ που 
δηλώθηκαν από άλλα μέλη έως το τέλος του Απριλίου 2020, τα 130 εκατομμύρια EUR 
έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την επιχείρηση (κατά την 1η Ιουνίου 2020)· 

5. σημειώνει ότι, το 2019, η επιχείρηση χορήγησε 17 επιχορηγήσεις ως αποτέλεσμα της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2019, που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 
2019, και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση μέχρι ποσού ύψους 74,8 
εκατομμυρίων EUR (για συνολική αξία 148,6 εκατομμυρίων EUR)·  

6. επικροτεί τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της στρατηγικής της 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 προς διερεύνηση στην OLAF·

7. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης Shift2Rail για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το 
οικονομικό έτος 2019.


