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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 констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите 
на съвместното предприятие Shift2Rail („съвместното предприятие S2R“) за 
финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени 
аспекти;

2. отбелязва, че годишният бюджет на съвместното предприятие S2R за 2017 г. 
включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 68,6 милиона евро и 
бюджетни кредити за плащания в размер на 44,1 милиона евро;

3. отбелязва, че по отношение на оперативния бюджет съвместното предприятие 
S2R достига степен на изпълнение от 94% за бюджетните кредити за поети 
задължения и 79% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че повечето 
плащания, извършени от съвместното предприятие през 2017 г., представляват 
авансово финансиране на проекти по програма „Хоризонт 2020“, избрани в 
рамките на покани за представяне на предложения от 2017 г.; отбелязва ниската 
степен (55,2%) на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в дял 2 
(„Административни разходи“), което се дължи на използването на многогодишни 
рамкови договори; изразява съжаление, че съществуват слабости в процеса на 
планиране на бюджета и че средствата, които съвместното предприятие S2R не е 
използвало от предходната година, възлизат на около 7,6 милиона евро;

4. изразява съжаление, че до крайния срок 31 януари 2018 г. никой от другите 
членове не е бил в състояние да получи сертифициране за своите разходи, 
свързани с непарични вноски за оперативни дейности и с непарични вноски за 
други дейности през 2017 г.; отбелязва, че прогнозите за непаричните вноски за 
оперативни дейности за 2017 г. възлизат на 21,3 милиона евро, което представлява 
положителна тенденция в съответствие с обичайната S-образна крива на 
управление на програмата; изразява задоволство, че декларираните от други 
членове в края на 2017 г. кумулативни непарични вноски за други дейности 
възлизат на 130,0 милиона евро, което е над минималната сума от 120,0 милиона 
евро, установена в съответствие с Регламента за създаването на съвместно 
предприятие Shift2Rail;

5. 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 съвместното предприятие S2R са 
постигане на единно европейско железопътно пространство и повишаване на 
привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна 
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система; подчертава, че съвместното предприятие S2R трябва да получи 
необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да постигне 
ефективно и ефикасно тези важни цели;

6. припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при 
който се използва просто правило за управление на процесите; подчертава 
следователно, че е от съществено значение измежду научноизследователските и 
иновационните проекти да бъдат набелязани онези от тях, които са в състояние да 
предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в 
Регламента за създаването на съвместното предприятие S2R и в неговия устав ще 
бъде много важно за последващото развитие на съвместното предприятие S2R с 
цел повишаване на неговата ефикасност; подчертава по-специално, че е 
необходимо да се предвиди използването на принципа на многогодишно 
финансиране и да се приемат гъвкави графици за публикуването на 
предложенията за проекти;

7. подчертава значението на сътрудничеството между съвместното предприятие S2R 
и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства 
участието на ERA в заседанията на управителния съвет на съвместното 
предприятие; отправя искане към съвместното предприятие S2R да предостави 
по-конкретна информация относно основните постижения на това сътрудничество 
в своя годишен отчет за дейността;

8. отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие S2R е предоставило 17 пъти 
безвъзмездни средства в резултат на поканата от 2017 г., отправена през ноември 
2016 г. за съфинансиране от съвместното предприятие S2R със сума в размер до 
60,1 милиона евро; отбелязва освен това, че членовете учредители, различни от 
Съюза, и асоциираните членове са се съгласили да ограничат своето искане за 
съфинансиране до 44,44% от общите разходи по проекта, което представлява най-
ниският дял като цяло за програмата „Хоризонт 2020“; приветства факта, че 
120 малки и средни предприятия (МСП) са участвали в поканата от 2017 г. и че 
50 МСП са били одобрени за финансиране (25%); 

9. приветства готовността на съвместното предприятие S2R да пристъпи към 
опростяване на административните процедури през 2018 г. чрез прилагане на 
пилотната еднократна финансова помощ в ограничена рамка за контрол на 
програмата;

10. отбелязва, че за последващите проверки през 2017 г. представителната извадка за 
съвместното предприятие S2R е установена на 15 участия, които представляват 
1,3 милиона евро по отношение на одобреното съфинансиране на съвместното 
предприятие S2R; изразява съжаление, че не се посочва конкретен процент 
грешки във връзка с одитите, извършени за представителната извадка за 
съвместното предприятие S2R;

11. приветства факта, че съвместното предприятие S2R е изготвило собствена 
стратегия и план за действие за борба с измамите като корективно действие във 
връзка с основните коментари на Сметната палата в рамките на процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2016 година;
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12. отбелязва, че съвместното предприятие S2R е приело правила, уреждащи 
случаите на конфликт на интереси по отношение на своите членове, органи, 
служители и командировани служители, както и по отношение на членовете на 
управителния съвет на S2R, и е въвело специална стратегия за борба с измамите, 
допълваща стратегията на „Хоризонт 2020“, включително оценка на рисковете и 
възможностите си;

13. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 
съвместното предприятие S2R във връзка с изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие S2R за финансовата 2017 година.
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