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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 2019 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

2. ia act de faptul că se estimează că costul total al proiectului pentru activitățile desfășurate 
în 2019 se ridică la 117,5 milioane EUR (din care 98,9 milioane EUR de către ceilalți 
membri); 

3. constată că bugetul anual al întreprinderii pentru exercițiul 2019 a fost de 
83,1 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 
88 % pentru creditele de plată; 

4. ia act de faptul că, până la termenul-limită de 31 ianuarie 2020, toți ceilalți membri au 
prezentat întreprinderii rapoarte privind contribuțiile în natură pentru activitățile 
operaționale și contribuțiile în natură pentru activitățile suplimentare; ia act de faptul că 
se preconizează că certificatele din 2019 al căror proces de validare începe în 2020 vor 
reprezenta 57,9 milioane EUR în contribuții în natură pentru activitățile operaționale; ia 
act de faptul că ceilalți membri au declarat suma de 181,59 milioane EUR în contribuții 
în natură cumulative pentru activitățile suplimentare până la sfârșitul lunii aprilie 2020, 
din care suma de 130 de milioane EUR a fost deja certificată de întreprindere (începând 
cu 1 iunie 2020); 

5. constată că în 2019 întreprinderea a acordat 17 granturi ca urmare a cererii de propuneri 
lansate în ianuarie 2019, care urmau să fie cofinanțate de către întreprindere până la suma 
de 74,8 milioane EUR (la o valoare totală de 148,6 milioane EUR);  

6. 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;

7. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii comune 
Shift2Rail descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii aferent 
exercițiului financiar 2019.


