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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 λογαριασμοί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και 
κανονικοί·

2. σημειώνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2019 ανήλθε σε 27,7 
εκατομμύρια EUR και ότι το μέσο ποσοστό εκτέλεσης ήταν 99,98 % σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων (στόχος: 95 %) και 92,2 % σε πιστώσεις πληρωμών (στόχος: 90 %)· 
σημειώνει ότι για τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2018 (πιστώσεις C8), έχει 
εκτελεστεί το 98,29 %·

3. επισημαίνει ότι τηρήθηκαν τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιούνται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο 
των μεταφορών πιστώσεων από έτος σε έτος, δηλαδή 10% για τον τίτλο 1 (δαπάνες 
προσωπικού) και 20% για τον τίτλο 2 (διοικητικές δαπάνες)· επισημαίνει με απογοήτευση 
ότι δεν τηρήθηκε το ενδεικτικό ανώτατο όριο για τον τίτλο 3 (30% για τις επιχειρησιακές 
δαπάνες)·

4. επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το 
προσωπικό είναι παρόμοια με εκείνα του 2018, δεδομένου ότι το 19,39% του προσωπικού 
ασχολείται με διοικητικά καθήκοντα (έναντι 20,33% το 2018), το 69,95% με 
επιχειρησιακά καθήκοντα (έναντι 68,88%) και το 11,04% με ελεγκτικά και οικονομικά 
καθήκοντα (έναντι 10,79%)·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2019 καταγράφηκαν 41 περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να 
βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισής του, καθώς και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε, στα τέλη 
Μαΐου 2019, το πλαίσιο ορθής διοικητικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
που έλαβε από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· επικροτεί το γεγονός ότι δεν 
διαβιβάστηκαν στην OLAF υποθέσεις εικαζόμενης απάτης· σημειώνει ότι η υπόθεση που 
αναφέρθηκε το 2017 περατώθηκε από την OLAF χωρίς καμία παρατήρηση·

7. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019.


