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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства факта, че съвместното предприятие Shift2Rail („СП S2R“) постигна 

финансова самостоятелност през май 2016 г. и продължи с консолидирането на 

своята структура с цел осигуряване на доброто управление, законосъобразността 

и редовността в изпълнението на програмата; 

2. приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите 

на СП S2R за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти; 

3. отбелязва, че годишният бюджет на съвместното предприятие S2R за 2016 г. 

възлиза на 50,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 52,3 

милиона евро в бюджетни кредити за плащания, от които 44,1 милиона евро 

бюджетни кредити за поети задължения и 47,2 млн. евро за плащания за 

оперативни разходи, 3,3 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 3,5 

млн. евро за плащания за персонал и административните разходи, и 2,8 млн. евро 

бюджетни кредити за поети задължения и 1,7 млн. за плащания за неизползвани 

бюджетни кредити, които не се изискват през финансовата година; 

4. отбелязва, че през 2016 г. оперативните разходи (Дял 3) са представлявали 87,8% 

от общия бюджет на СП S2R, включително очакваните неусвоени бюджетни 

кредити, които не са били изискани през годината (дял 4); отбелязва също така, че 

по отношение на оперативния бюджет, СП S2R достигна степен на изпълнение от 

100% за бюджетните кредити за поети задължения и 86,6% за бюджетните 

кредити за плащания; отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са 

използвани за предварителното финансиране на безвъзмездните финансови 

помощи в резултат на поканите за представяне на предложения, организирани 

през 2015 г. и 2016 г.; 

5. изразява съжаление, че през 2016 г. бюджетните кредити от приходи от 

деветнадесетте асоциирани членове („Други членове“) възлизат на едва 2,53 

милиона евро от общо 52,32 милиона евро; освен това изразява съжаление, че по 

оценки непаричните вноски от останалите членове, различни от Съюза, за 

оперативни дейности се ограничават на 4,5 млн. евро, от които са заверени 3 млн. 

евро; припомня, че Регламентът за СП S2R1 установява, че общият принос за 

всички оперативни дейности, която трябва да се предоставя от „другите членове“, 

в размер на общо на 470 млн. евро, се състои от най-малко 350 млн. евро 

непарични и парични вноски, в т.ч. 200 млн. евро от учредителите, различни от 

Съюза; отбелязва, че от 120-те милиона евро вноски от членове от отрасъла, 

предназначени за допълнителни дейности, членовете са докладвали 55 млн. евро 

(45,8%) до края на 2016 г., от които са заверени 35,2 млн. евро;   

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно 

предприятие Shift2Rail OВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9. 
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6. отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие S2R е подписало 27 

споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от поканите за 

представяне на предложения от 2015 г. и 2016 г., и че стойността на дейностите в 

областта на изследванията и иновациите по съответните покани възлиза на 167,3 

млн. евро, които следва да бъдат съфинансирани от СП S2R в максимален размер 

до 79,1 млн. евро;  

7. отбелязва, че съвместното предприятие S2R е въвело политика за управление на 

риска, но все още не е извършило специална оценка в областта на борбата с 

измамите, нито е установило план за действие за изпълнението на собствената си 

стратегия за борба с измамите; отбелязва също така, че, тъй като през 2016 г. е 

изплатено само предварителното финансиране по проектите, не са извършени 

последващи проверки; насърчава съвместното предприятие S2R да приеме 

възможно най-скоро стратегия за последващ контрол; отправя искане към 

съвместното предприятие S2R да представи подробна информация относно 

системата за управление на риска, и по-специално за това как да се избягват 

конфликтите на интереси;  

8. изразява загриженост, че в своята процедура за възлагането на обществени 

поръчки в областта на услугите, СП S2R определя максимален бюджет на 

договорите, който изглежда не се основава на разчет на разходите, нито на 

референтна система за разумна пазарна цена; отправя искане към СП S2R да 

въведе подходящи процеси за оценка на разходите преди обявяването на 

процедури за обществени поръчки, с цел да се гарантира рентабилността на 

неговите многогодишни договори за услуги, тъй като опитът показва, че по-

голямата част от получените оферти са били близки до максималния бюджет; 

9. отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са заети 17 длъжности на законоустановен 

персонал; изразява съжаление, че съвместното предприятие S2R е трябвало да 

прибегне до външна подкрепа, за да запълни празноти по време на процеса на 

набиране на персонал, за да се справи с обема на работата, както и че плащанията 

за тези външни услуги не са били извършени през 2016 г.; отправя искане към 

съвместното предприятие S2R да предостави информация относно посочените 

разходи; 

10. подчертава факта, че научните изследвания и иновациите в железопътния сектор 

са от решаващо значение за развитието на сигурен и конкурентоспособен в 

световен мащаб железопътен сектор и играят важна роля, за да се постигне 

значително намаляване на разходите през жизнения цикъл на системата за 

железопътен транспорт и значително увеличаване на капацитета на системата за 

железопътен транспорт, по отношение на нейната надеждност и точност, както и с 

цел да се премахнат оставащите технически пречки пред оперативната 

съвместимост и да се ограничат отрицателните външни фактори, свързани с 

транспорта; изтъква също така, че целите на СП S2R са постигане на единно 

европейско железопътно пространство и повишаване на привлекателността и 

конкурентоспособността на европейската железопътна система; 

11. припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при 

който се използва просто правило за управление на процесите; следователно 
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подчертава, че е от съществено значение, измежду научноизследователските и 

иновационните проекти да бъдат идентифицирани онези, които са в състояние да 

предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в 

Регламента за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail и в неговия 

устав ще бъдат много важни за последващото развитие на СП S2R с цел 

подобряване на неговата ефикасност; подчертава, по-специално, че е необходимо 

да се предвиди използването на принципа на многогодишно финансиране и 

приемането на гъвкави графици за публикуването на предложенията за проекти; 

12. настоява относно значението на сътрудничеството между СП S2R и Агенцията за 

железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства участието на 

ERA в заседанията на управителния съвет на СП; отправя искане към съвместното 

предприятие S2R да предостави по-конкретна информация относно основните 

постижения на това сътрудничество в своя годишен отчет за дейността; 

13. отбелязва факта, че през първите месеци след постигането на автономност, СП 

S2R започна някои проучвания, за да обмисли начините, по които то би могло да 

се възползва от дейностите, планирани в други програми и фондове на Съюза, във 

връзка с железопътния сектор, по-специално ЕФСИ, Регионалния и Кохезионния 

фонд, и че СП S2R възнамерява да продължи да развива тази дейност; отправя 

искане към съвместното предприятие S2R да предостави подробна информация за 

това как възнамерява да развие полезни взаимодействия между тези дейности и 

какви са очакваните резултати; 

14. подчертава, че научноизследователските и иновационни проекти следва да бъдат 

последвани от по-високо равнище на технологична готовност (TRL) в етапа на 

демонстрация и на изпълнение; подчертава, че необходимостта от допълнително 

финансиране, като се използват съответните инструменти за финансиране, е от 

ключово значение за изграждането на конкурентоспособна железопътна система в 

бъдеще; 

15. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета на СП S2R за 

финансовата 2016 година. 
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