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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместно 
предприятие Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0922),

– като взе предвид членове 187 и 188, параграф 1 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-xxxx/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по транспорт 
и туризъм, както и становището на комисията по регионално развитие 
(A7-0000/2014),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от...
2013 г. за установяване на „Хоризонт 

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за установяване на „Хоризонт 
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2020“ — рамковата програма за научни 
изследвания и иновации за периода
2020—2020 г. (рамкова програма
„Хоризонт 2020“)20 е насочен към 
постигане на по-голям ефект от 
научните изследвания и иновациите 
чрез съчетаване на средства по
рамковата програма „Хоризонт 2020“
и средства от частния сектор в рамките 
на публично-частни партньорства
(ПЧП) в ключови области, в които 
научните изследвания и иновациите 
могат да допринесат за постигане на по-
общите цели на Съюза за по-голяма 
конкурентоспособност и за справяне с 
обществените предизвикателства.
Ангажиментът на Съюза към тези 
партньорства може да бъде под формата 
на финансово участие в съвместни 
предприятия, създадени въз основа на 
член 187 от Договора.

2020“ — рамковата програма за научни 
изследвания и иновации за периода
2014—2020 г. (рамкова програма
„Хоризонт 2020“)20 е насочен към 
постигане на по-голям ефект от 
научните изследвания и иновациите 
чрез съчетаване на средства от ЕС и 
средства от частния сектор в рамките на 
публично-частни партньорства (ПЧП) в 
области, в които научните изследвания 
и иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност, за 
мобилизиране на инвестиции от 
частния сектор и за справяне с 
обществените предизвикателства. Тези 
партньорства следва да се базират на 
дългосрочни ангажименти, 
включително балансирано участие на 
всички партньори, да подлежат на 
отчет във връзка с постигането на 
техните цели и да са съобразени със 
стратегическите цели на Съюза 
относно научно-изследователската и 
развойната дейност, и иновациите. 
Управлението и функционирането на 
тези партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг от 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните си области. 
Ангажиментът на Съюза към тези 
партньорства може да бъде под формата 
на финансово участие в съвместни 
предприятия, създадени въз основа на 
член 187 от Договора.

__________________ __________________
20            ОВ... [рамкова програма 
„Хоризонт 2020“]

20 ОВ ... [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“]

Or. en

Обосновка

Добавянето подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
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време на преговорите за „Хоризонт 2020“, по отношение на съвместните 
технологични инициативи (СТИ), и очакваните резултати. В съответствие със 
съображение 40 от рамковата програма.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Учредители на съвместното 
предприятие S2R следва да са Съюзът, 
представляван от Комисията, и
учредителите, различни от Съюза, 
изброени в приложение II, при условие 
че те са приели устава, определен в 
приложение I към настоящия регламент.
Учредителите, различни от Съюза, са 
отделни финансово солидни правни 
субекти, които имат финансовите 
възможности и са изразили — в писмен 
вид и след интензивни консултации 
със заинтересованите страни —
своето съгласие да участват със 
значителни финансови ресурси в 
осъществяването на 
научноизследователски дейности в 
областта на съвместното предприятие 
S2R в рамките на структура, която е 
добре приспособена към естеството на 
публично-частно партньорство.

(9) Учредители на съвместното 
предприятие S2R следва да са Съюзът, 
представляван от Комисията, и 
учредителите, различни от Съюза, 
изброени в приложение II, при условие 
че те са приели устава, определен в 
приложение I към настоящия регламент.
Учредителите, различни от Съюза, са 
отделни финансово стабилни правни 
субекти, които имат финансовите 
възможности и изразяват — в писмен 
вид, преди приемането на настоящия 
регламент — своето съгласие да 
участват със значителни финансови 
ресурси в осъществяването на 
научноизследователски дейности в 
областта на съвместното предприятие 
S2R в рамките на структура, която е 
добре приспособена към естеството на 
публично-частно партньорство.

Or. en

Обосновка

Учредителите, изброени в приложение ІІ, вече са поели официални ангажименти, но 
това не изключва други кандидати да поискат да станат учредители преди 
приемането на настоящия регламент. В съответствие с гласуването на ITRE 
относно други ПЧП.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да постигне своите цели, 
съвместното предприятие S2R следва да
предоставя финансова подкрепа, 
основно под формата на безвъзмездни 
средства за членовете, чрез най-
подходящите мерки, като например 
обществени поръчки или отпускане 
на безвъзмездни средства по покани за 
представяне на предложения.

(12) За да постигне своите цели, и да 
гарантира, че и по-малки участници и 
финансиращи лица се възползват по 
подобен начин, съвместното 
предприятие S2R следва да осигурява 
финансовото участие на ЕС за 
дейностите по открити и прозрачни 
процедури, основно под формата на 
безвъзмездни средства за членовете,
след открити и прозрачни 
конкурентни покани.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за европейски 
научни изследвания и иновации, 
съвместните предприятия следва да 
установят прости модели за 
управление и да избягват правила, 
които са различни от „Хоризонт 
2020“.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Без да се засяга междинната 
оценка, предвидена в член 11, и в 
съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № 1291/2013 и като 
част от междинната оценка на 
програма „Хоризонт 2020“, 
съвместните предприятия като 
конкретен инструмент за 
финансиране на „Хоризонт 2020“, 
следва да бъдат подложени на 
задълбочена оценка, която следва да 
включва, наред с другото, анализ на 
откритостта, прозрачността и 
ефикасността на публичночастните 
партньорства, основаващи се на член 
187 от ДФЕС. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката от страна на 
Сметната палата на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции. В 
съответствие с член 60, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 счетоводните отчети на 
органите, създадени съгласно член 209 

(21) Чрез дерогация от член 60, 
параграф 7 и член 209 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012, 
Европейския парламент по препоръка 
на Съвета освобождава от 
отговорност съвместното 
предприятие S2R във връзка с 
изпълнението на неговия бюджет.  
Съответно, изискванията за
докладване, посочени в член 60, 
параграф 5 не се прилагат за приноса
на Съюза в съвместното предприятие 



PE528.040v02-00 10/24 PR\1017686BG.doc

BG

от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012, следва да се проверяват от 
независим одитен орган, който, наред 
с другото, дава становище за 
надеждността на отчетите и 
законосъобразността и редовността 
на свързаните с тях операции. 
Изключването на отчетите на 
съвместното предприятие S2R от 
проверка от страна на Сметната 
палата е оправдано с цел да се избегне 
дублирането на проверката на 
отчетите.

S2R, а следва да са във възможно най-
голямо съответствие с изискванията, 
предвидени за органите съгласно член 
208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012. Сметната палата следва да 
извършва одит на отчетите и на
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции.-{}-

Or. en

Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава съвместно 
предприятие по смисъла на член 187 от 
Договора („съвместното предприятие 
Shift2Rail“ или „съвместното 
предприятие S2R“) със срок на 
съществуване до 31 декември 2024 г., 
чиято цел е да координира и управлява 
инвестициите на Съюза за научни 
изследвания и иновации в европейския 
железопътен сектор. 

1. С настоящото се създава съвместно 
предприятие по смисъла на член 187 от 
Договора („съвместното предприятие 
Shift2Rail“ или „съвместното 
предприятие S2R“) със срок на 
съществуване до 31 декември 2024 г., 
чиято цел е да координира и управлява 
инвестициите на Съюза за научни 
изследвания и иновации в европейския 
железопътен сектор. С оглед обаче на 
продължителността на действието 
(2014-2020 г.) на рамковата програма 
за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“, всички покани за
представяне на предложения следва 
да бъдат отправени до 31 декември 
2020 г.
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Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
съвместното предприятие S2R ще бъде
450 млн. евро, които ще се изплащат 
чрез бюджетни кредити от общия 
бюджет на Съюза, предвиден за 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
съгласно съответните разпоредби на 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент. Тази сума включва:

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
съвместното предприятие S2R ще бъде
427,5 млн. евро, включително 
финансовото участие на държавите 
– членки на Европейската асоциация 
за свободна търговия (ЕАСТ), които ще 
се изплащат чрез бюджетни кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвиден за 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 2020“
и по-специално от бюджетните 
кредити, отпуснати за конкретни 
цели по линия на 
предизвикателството 
„Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт“, съгласно 
съответните разпоредби на член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и
член 60, параграфи 1–4 и член 61 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за 
органите, посочени в член 209 от същия 
регламент. Тази сума включва:

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за възлагане 3. Споразумението за възлагане 
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съгласно параграф 3 се отнася за 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 2 и членове 60 и 61 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в 
член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 
1268/2012 на Комисията, както и, наред 
с другото, за следните въпроси:

съгласно параграф 2 се отнася за 
елементите, посочени в член 58, 
параграф 3 и член 60, параграфи 1 – 4 и
член 61 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 и в член 40 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията, както и, наред с другото, за
следните въпроси:

Or. en

Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да разработи своята 
политика за научните изследвания и 
иновациите и да изпълни своите 
задължения за разпространение и за 
докладване;

г) договореностите относно 
предоставянето на необходимите данни, 
за да се гарантира, че Комисията е в 
състояние да изпълни своите 
задължения за разпространение и за 
докладване, включително пълна 
информация за всички предложения и 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства и техните 
партньори, която да бъде включена 
своевременно в уеб портал на 
участниците в „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие S2R приема 
свои специфични финансови правила в 
съответствие с член 209 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент
(ЕС) №... [делегиран регламент относно 
примерния финансов регламент за 
органи, посочени в член 209 на 
Финансовия регламент].

Без да се накърняват разпоредбите на 
член 12, Съвместното предприятие S2R 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и 
Регламент (ЕС) № ... [делегиран 
регламент относно примерния финансов 
регламент за органи, посочени в член 
209 на Финансовия регламент].

Or. en

Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие S2R. Най-
късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
изпраща заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. До 30 юни 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие S2R. Най-
късно до 31 декември 2017 г. Комисията 
изпраща заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета. Резултатите 
от междинната оценка на 
съвместното предприятие S2R  се 
вземат под внимание при 
междинната оценка на „Хоризонт 
2020“.

В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № 1291/2013 и като 
част от междинната оценка на 
програма „Хоризонт 2020“, 
съвместните предприятия като 
инструмент за финансиране на 
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„Хоризонт 2020“, са подложени на 
задълбочена оценка, която включва, 
наред с другото, анализ на тяхната 
откритост, прозрачност и 
ефикасност на публичночастните 
партньорства, основаващи се на член 
187 от ДФЕС. 

С оглед реагиране на непредвидени 
обстоятелства или на нови събития 
и нужди Комисията може, след 
междинната оценка на „Хоризонт 
2020“, както е посочено в член 32, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
1291/2013, да извърши преглед, в 
рамките на годишната бюджетна
процедура, на бюджета на 
съвместното предприятие S2R.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие S2R е 
част от освобождаването от 
отговорност, което Европейският
парламент предоставя на Комисията 
по препоръка на Съвета и в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие S2R
се приема от Европейския парламент 
по препоръка на Съвета в 
съответствие с процедура, 
предвидена във финансовите правила 
на съвместното предприятие S2R.

2.  Съвместното предприятие S2R си 
сътрудничи изцяло с институциите, 
които участват в процедурата по 
освобождаване от отговорност, и при 
необходимост предоставя нужната 
допълнителна информация. Във 
връзка с това от него може да бъде 
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поискано да участва в заседания на 
съответните институции или органи 
и да подпомага оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга клауза 19, параграф 
4 от устава, съдържащ се в 
приложение І, съвместното 
предприятие S2R предоставя на 
службите на Комисията и на други 
упълномощени от съвместното 
предприятие S2R или от Комисията 
лица, както и на Сметната палата, 
достъп до своите обекти и помещения, а 
също и до цялата информация, 
включително информацията в 
електронен формат, необходима за 
извършваните от тях одити.

1. Съвместното предприятие S2R 
предоставя на службите на Комисията и 
на други упълномощени от съвместното 
предприятие S2R или от Комисията 
лица, както и на Сметната палата, 
достъп до своите обекти и помещения, а 
също и до цялата информация, 
включително информацията в 
електронен формат, необходима за 
извършваните от тях одити.

Or. en

Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – Определения – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Учредители, различни от Съюза“ са 
участниците, посочени в приложение 
II, които са поели индивидуален 
ангажимент да финансират съвместното 
предприятие S2R със сума от най-малко 
30 млн. евро за целия период на 
неговото съществуване и са се 
съгласили с настоящия устав чрез 
подписването на писмо за одобрение.

2. „Учредители, различни от Съюза“ са 
участниците, които са поели 
индивидуален ангажимент да 
финансират съвместното предприятие 
S2R със сума от най-малко 30 млн. евро 
за целия период на неговото 
съществуване и са се съгласили с 
настоящия устав чрез подписването на 
писмо за одобрение.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – Определения – параграф 3 – алинея а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) рентабилни и надеждни 
висококапацитетни влакове;

a) рентабилни и надеждни 
висококапацитетни и високоскоростни 
влакове;

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – Членове – параграф 1 – алинея б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след изразяване на съгласие с 
настоящия устав посредством писмо за 
одобрение — учредителите на 
съвместното предприятие S2R, различни 
от Съюза, които са изброени в 
приложение II към настоящия 
регламент, както и основните 
партньори, избрани в съответствие с 
клауза 4. Всички тези членове се 
обозначават с общото наименование 
„членове, различни от Съюза“.

б) след изразяване на съгласие с 
настоящия устав посредством писмо за 
одобрение — учредителите на 
съвместното предприятие S2R, различни 
от Съюза, както и основните партньори, 
избрани в съответствие с клауза 4. 
Всички тези членове се обозначават с 
общото наименование „членове, 
различни от Съюза“.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4 – Промени в членството – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Асоциираните членове на 
съвместното предприятие S2R се 
избират чрез открита и 
недискриминационна покана за 
кандидатстване. Първата покана за 
кандидатстване за асоциирано членство 
се обявява не по-късно от три месеца 
след създаването на съвместното 
предприятие S2R. Допълнителни покани 
се обявяват, ако има потребност от 
ключов капацитет за изпълнение на 
генералния план за S2R. Всички покани 
се публикуват на уебсайта на S2R и се 
обявяват посредством групата на 

2. Асоциираните членове на 
съвместното предприятие S2R се 
избират чрез покана за кандидатстване, 
която е независимо оценена като 
открита, недискриминационна и 
конкурентна. Първата покана за 
кандидатстване за асоциирано членство 
се обявява не по-късно от три месеца 
след създаването на съвместното 
предприятие S2R. Допълнителни покани 
се обявяват, ако има потребност от 
ключов капацитет за изпълнение на 
генералния план за S2R. Всички покани 
се публикуват на уебсайта на S2R и се 
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представителите на държавите и други 
канали, така че да се осигури възможно 
най-широко участие с оглед постигането 
на целите на генералния план за S2R.
Съвместното предприятие S2R 
насърчава участието на МСП и на 
заинтересовани страни от цялата верига 
на стойността в железопътния сектор, 
както и на такива извън традиционния 
железопътен сектор.

обявяват посредством групата на 
представителите на държавите и други 
канали, така че да се осигури възможно 
най-широко участие с оглед постигането 
на целите на генералния план за S2R.
Съвместното предприятие S2R 
насърчава участието на МСП и на 
заинтересовани страни от цялата верига 
на стойността в железопътния сектор, 
както и на такива извън традиционния 
железопътен сектор.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение І – точка 6 – Състав на управителния съвет – параграф 1 – алинея в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-малко един представител на 
асоциираните членове за всяка програма 
за иновации, посочена в клауза 1, 
параграф 3. Тези представители се 
назначават от управителния съвет на 
съвместното предприятие S2R с цел да 
се гарантира балансираното 
представителство на заинтересованите 
страни от цялата верига на стойността в 
железопътния сектор, както и на такива 
извън традиционния железопътния 
сектор.

в) най-малко един представител на 
асоциираните членове за всяка програма 
за иновации, посочена в клауза 1, 
параграф 3. Тези представители се 
назначават от управителния съвет на 
съвместното предприятие S2R, след 
консултации с Европейската 
железопътна агенция, с цел да се 
гарантира балансираното 
представителство на заинтересованите 
страни от цялата верига на стойността в 
железопътния сектор, както и на такива 
извън традиционния железопътния 
сектор, както и за да се осигури 
балансирано териториално 
представителство.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І – точка 8 – Задачи на управителния съвет – параграф н а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) (нов) да се гарантира прозрачност 
на избора на всички споразумения за 
подизпълнение, които могат да бъдат 
сключени в рамките на настоящия 
регламент

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение І – точка 11 – Европейска железопътна агенция – параграф е а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценка на предлагания подбор от 
асоциирани членове за управителния 
съвет.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І – точка 16 – Разпределяне на вноската на Съюза – параграф 1 –
Определения

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Паричната вноска на Съюза към 
съвместното предприятие S2R, 
предназначена за покриване на 
оперативните разходи, посочени в
член 3, параграф 1, буква а), както и 
допълнителните вноски, посочени в 
член 3, параграф 1, буква б), се 
разпределят, както следва:

1. Паричната вноска на Съюза към 
съвместното предприятие S2R, 
предназначена за покриване на 
оперативните разходи, посочени в член 
3, параграф 1, буква а), както и 
допълнителните вноски, посочени в 
член 3, параграф 1, буква б), се 
разпределят, както следва:

a) не повече от 40 % — за учредителите, 
различни от Съюза, и свързаните с тях 
субекти;

a) не повече от 30 % — за учредителите, 
различни от Съюза, и свързаните с тях 
субекти;

б) не повече от 30 % — за асоциираните 
членове и свързаните с тях субекти;

б) не повече от 30 % — за асоциираните 
членове и свързаните с тях субекти;

в) не по-малко от 30 % — посредством 
конкурентни покани за представяне на 
предложения и покани за възлагане на 
поръчки.

в) не по-малко от 40 % — посредством 
конкурентни покани за представяне на 
предложения и покани за възлагане на 
поръчки.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гласуването на ITRE относно други ПЧП.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение І – част 19 – Оперативно и финансово планиране

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година изпълнителният 
директор докладва на управителния 
съвет за изпълнението на своите 
задължения в съответствие с 
финансовите правила на съвместното 

1. Всяка година изпълнителният 
директор докладва на управителния 
съвет за изпълнението на своите 
задължения в съответствие с 
финансовите правила на съвместното 
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предприятие S2R. предприятие S2R.

2. До 15 февруари всяка година 
изпълнителният директор представя за 
одобрение от управителния съвет 
годишния доклад за дейността относно 
напредъка, постигнат от съвместното 
предприятие S2R през предходната 
календарна година, по-специално във 
връзка с работния план за същата 
година. Наред с другото този доклад 
включва информация относно следните 
въпроси:

2. В срок от два месеца след 
приключването на всяка финансова
година, изпълнителният директор 
представя за одобрение от управителния 
съвет годишния доклад за дейността 
относно напредъка, постигнат от 
съвместното предприятие S2R през 
предходната календарна година, по-
специално във връзка с работния план за 
същата година. Наред с другото този 
доклад включва информация относно 
следните въпроси:

a) научни изследвания, иновации и 
други извършени дейности, както и 
съответните разходи;

a) научни изследвания, иновации и 
други извършени дейности, както и 
съответните разходи;

б) представените дейности, 
включително разбивка по видове 
участници (в това число МСП) и по 
държави;

б) представените дейности, 
включително разбивка по видове 
участници (в това число МСП) и по 
държави;

в) избраните за финансиране дейности, 
включително разбивка по видове 
участници (в това число МСП) и по 
държави, като се посочва приносът на 
съвместното предприятие S2R за 
отделните участници и действия.

в) избраните за финансиране дейности, 
включително разбивка по видове 
участници (в това число МСП) и по 
държави, като се посочва приносът на 
съвместното предприятие S2R за 
отделните участници и действия.

След като управителният съвет одобри 
годишния доклад за дейността, той се
предава на групата на 
представителите на държавите и се
оповестява публично.

След като управителният съвет одобри 
годишния доклад за дейността, той се 
оповестява публично.

3. Съвместното предприятие S2R 
представя ежегодно на Комисията 
доклади в съответствие с член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

3. До 1 март на следващата 
финансова година счетоводителят на 
съвместното предприятие S2R 
предава междинния счетоводен 
отчет на счетоводителя на 
Комисията и на Сметната палата.

4. Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие S2R се 
разглеждат от независим одитен 
орган, както е предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

До 31 март на следващата финансова 
година съвместното предприятие S2R 
предава доклада за бюджетното и 
финансовото управление на 
Европейския парламент, Съвета и на 
Сметната палата.

Счетоводните отчети на След като получи констатациите на 
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съвместното предприятие S2R не 
подлежат на проверка от страна на 
Сметната палата.

Сметната палата по междинните 
отчети на съвместното предприятие 
S2R съгласно член 148 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 966/2012,
счетоводителят изготвя 
окончателните отчети на 
съвместното предприятие S2R и 
изпълнителният директор ги предава 
за становище на управителния съвет.

Управителният съвет представя 
становище по окончателните 
счетоводни отчети на съвместното 
предприятие S2R.

До 1 юли след приключването на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща окончателните 
отчети заедно със становището на 
управителния съвет на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Сметната палата.

Окончателният отчет се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз не по-късно от 15 ноември на 
следващата година.

До 30 септември изпълнителният 
директор изпраща на Сметната 
палата отговор на направените от 
нея констатации в своя годишен 
доклад.  Изпълнителният директор 
изпраща този отговор и на 
управителния съвет.

Изпълнителният директор представя 
на Европейския парламент, по негово 
искане, всяка информация, 
необходима за гладкото протичане на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета за 
въпросната финансова година, в 
съответствие с член 165, параграф 3 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

4. заличава се

Or. en
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Обосновка

Корекция/промени, необходими с оглед на прякото освобождаване от отговорност от 
страна на ЕП.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ II — УЧРЕДИТЕЛИ 
НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
S2R, РАЗЛИЧНИ ОТ СЪЮЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ПРИМЕРЕН 
СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИ НА 
СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ S2R, 
РАЗЛИЧНИ ОТ СЪЮЗА

Or. en

Обосновка

Въпреки че консултацията със заинтересованите страни е приключила, 
предложението беше публикувано едва през декември 2013 г. Докладчиците искат да 
са сигурни, че всеки член, който се е ангажирал да участва, все още може да се 
присъедини към списъка в съответствие с общите принципи на „Хоризонт 2020“ за 
прозрачност и откритост. В съответствие с гласуването на ITRE относно други 
ПЧП.



PE528.040v02-00 24/24 PR\1017686BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията, с което се създава съвместно 
предприятие S2R, като важна част от пакета за инвестиции в иновации в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“.

По-добро управление

Във връзка с хоризонталните изменения докладчикът счита, че управлението и 
функционирането следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да 
дават възможност на широк кръг заинтересовани лица да бъдат активни в своите  
конкретни сфери на дейност.

Поради това докладчикът подчертава значението на зачитането на принципите, 
договорени при преговорите по „Хоризонт 2020“ относно ПЧП, и на това, което те 
следва да постигнат.  

Предложените от докладчика изменения по отношение на управлението на съвместното 
предприятие Shift2Rail имат за цел главно изпълнението на новия политически подход 
за СТИ, договорен в преговорите в рамките на „Хоризонт 2020“. Те се стремят да 
увеличат прозрачността и откритостта в неговата структура на управление.

Откритостта и прозрачността, обаче, следва да не се ограничават до вътрешните 
операции и процедурите по управление на съвместното предприятие. Докладчикът 
въведе няколко изменения, които са насочени към укрепване на тези принципи също по 
отношение на участието на партньори в Shift2Rail посредством публикуването на 
конкурентни покани за представяне на предложения.


