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На 11 февруари 2014 г. Съветът реши, в съответствие с член 187 и член 188, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместното 
предприятие Shift2Rail“ 
COM(2013) 922 final – 2013/0445 (NLE). 

 
Предвид неотложното естество на работата на 497-ата си пленарна сесия, проведена на 
25 и 26 март 2014 г. (заседание от 25 март) Европейският икономически и социален комитет 
реши да определи г-н Juan Mendoza Castro за главен докладчик и прие настоящото становище 
със 177 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК подкрепя инициативата Shift2Rail (S2R), която има важно значение за 

развитието на европейската железопътна индустрия. 
 
1.2 ЕИСК подчертава потенциалното значение на S2R за заетостта, тъй като в цялата 

железопътна система работят приблизително три милиона души. 
 
1.3 За да бъдат изпълнени дългосрочните цели на Съюза, в железопътния сектор трябва да 

бъдат извършени не само технически, но и културни промени. 
 
1.4 Общият предвиден бюджет за инициативата S2R възлиза на 920 млн. евро, което е 

по-малко от необходимите инвестиции в размер на 1,4 млрд. евро и затова ще се 
наложи да бъдат определени приоритети по отношение на направленията на научните 
изследвания. 

 
1.5 ЕИСК подчертава значението на S2R за конкурентоспособността на европейския 

железопътен сектор на световния пазар, чийто обем се изчислява на 
146 млрд. евро годишно. 

 
1.6 Европейските предприятия губят позиции пред техните азиатски конкуренти, които 

инвестират огромни суми за НИРД. Световният пазар се превръща във все по-голямо 
предизвикателство поради наличието на все повече участници във всички продукти и 
във всички сегменти. 
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1.7 Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) е пример за 
това как волята за сътрудничество трябва да се поставя над националните интереси. 

 
1.8 ЕИСК смята, че научните изследвания трябва приоритетно да бъдат насочени към 

дейностите, свързани с безопасността на хората, икономическата ефективност и 
информирането на ползващите железопътния транспорт. 

 
1.9 Петте изследователски програми (IP) на инициативата S2R покриват основните области 

и високите цели. 
 
1.10 За ЕИСК е важно да се определи на кого принадлежат продуктите плод на 

научно-изследователската дейност. Въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост и патентите, са от съществено значение, но не са разгледани в 
предложението на Комисията. 

 
1.11 Индустриализацията на продуктите, получени в резултат на научни изследвания, 

финансирани от Съюза, трябва да се извършва на европейска територия. 
 
1.12 Противно на това, което се предвижда в предложението на Комисията, Европейската 

железопътна агенция (ERA) трябва да бъде единственият отговорен за техническите 
определения, свързани с оперативната съвместимост. 

 
2. Контекст и съдържание на предложението за регламент 
 
2.1 В Бялата книга за транспортната политика1 и в Четвъртия железопътен пакет2 се 

определя рамката на голям вътрешен железопътен пазар3. 
 
2.2 Една от основните цели на програмата „Хоризонт 2020“ е да се укрепи европейската 

промишленост чрез действия в подкрепа на научните изследвания и иновациите в 
редица ключови промишлени сектори. 

 
2.3 Съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) ще има статут на „орган на Съюза“ (член 

187 от ДФЕС, член 209 от Финансовия регламент). 
 

                                                      
1 

 „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на ресурсите“, COM(2011) 144 final. 

2 
 „Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт — Завършване на единното европейско 

железопътно пространство за насърчаване на европейската конкурентоспособност и растеж“, COM (2013) 25 final. 
3 

 ОВ C 327 от 12.11.2013 г., стр. 122. 
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2.4 Освен това съвместното предприятие S2R е необходимо, за да се решат сегашните 
сериозни проблеми, каквито са разпиляването на усилията в резултат от 
многообразието от национални норми и стандарти, което създава пречки, които 
възпрепятстват използването на общи промишлени продукти в железниците и не дават 
възможност за взаимни разрешителни за железопътните продукти, принудителното 
намаляване на средствата за научни изследвания във водещите железопътни компании, 
недостигът на публични и частни инвестиции и увеличаването на финансовите рискове. 

 
2.5 Целите на S2R са: 
 

− да се подкрепи Техническата железопътна стратегия, публикувана през февруари 
2014 г. от Европейската железопътна агенция (ERA); 

− да се постигне цялостно намаление на разходите за целия жизнен цикъл с до 50%; 
− да се увеличи със 100% капацитетът на системата за железопътен транспорт; 
− да се увеличат с 50% надеждността и навременността на железопътните услуги; 
− да се постигнат подобрения в областта на оперативната съвместимост; и 
− да се намали влиянието на отрицателните фактори, като шума. 

 
2.5.1 Необходимо е да се въведе процедура за валидиране с цел да се проследява в 

количествено измерение какъв точно е приносът на бъдещите резултати от S2R за тези 
високи цели. Качественият инженеринг и управлението на изискванията са съвременни 
подходи за осигуряване на поне минимално проследяване на напредъка към постигане 
на целите. Затова тези подходи трябва да бъдат въведени на професионална основа в 
S2R. 

 
2.6 Дейностите на S2R ще бъдат концентрирани в четири сектора на системата на 

железопътния транспорт: 
 

− оперативно съвместим високоскоростен превоз на пътници; 
− оперативно съвместими регионални превози на пътници; 
− оперативно несъвместими градски и крайградски превози на пътници; 
− оперативно съвместим превоз на товари. 

 
2.7 Финансирането ще бъде осигурено от Съюза в размер до 450 милиона евро и от 

останалите партньори, които следва да осигурят поне 470 милиона евро. 
 
2.8 Предвижда се срокът на действие на съвместното предприятие да бъде до 31.12.2024 г. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 Значение на S2R 

ЕИСК подкрепя категорично инициативата S2R, като я счита за важен фактор за 
европейската промишленост в един толкова стратегически сектор, какъвто са 
железопътните превози. Освен това ЕИСК приветства силната интеграция на 
железопътните предприятия в проекта. 

 
3.2 Заетост 

ЕИСК подчертава по-специално значението на S2R за заетостта. Смята се, че 
400 000 души в цяла Европа работят пряко или непряко за доставчиците на сектора. 
Освен това над 1 350 000 човека работят за управители на европейските 
инфраструктури и за железопътните оператори. Заетостта в градските железници 
вероятно има също толкова голямо значение и увеличава общия брой на работните 
места в сектора до около три милиона. 

 
3.3 Голямо предизвикателство пред европейския железопътен сектор 

ЕИСК отбелязва, че за постигането на дългосрочните цели на Съюза са необходими 
мащабни промени, не само технически, но и културни. Освен да определя стандарти и 
мерки за хармонизиране, ЕС трябва също така да насърчава транснационална рамка за 
съвместни действия. 

 
3.4 Финансиране 

ЕИСК оценява финансовото усилие, което предполага S2R. Въпреки това предвиденият 
общ бюджет – 920 милиона евро – следва да бъде увеличен чрез допълнителни 
средства, като се има предвид, че прогнозният размер на общите инвестиции за S2R 
възлиза на 1,4 милиарда евро. В противен случай ще се наложи да се определят 
приоритети по отношение на различните дейности на S2R. 

 
3.5 Допълнителни дейности 

В общия бюджет са предвидени 120 милиона евро за финансиране на „допълнителни 
дейности“. Това са дейности, които членовете на съвместното предприятие ще добавят 
към инвестициите си в НИРД, подкрепени със средства на ЕС. Следователно тази сума 
няма да бъде финансирана от Европейския съюз. 
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3.6 Световният пазар на железопътния сектор 
ЕИСК подчертава значението на S2R за запазването на конкурентоспособността на 
европейската промишленост, която все още осигурява над 50% от световното 
производство на железопътно оборудване и услуги (80% в Европа). Общият обем на 
пазара се оценява на 146 милиарда евро годишно, въпреки че „достъпната“ част от този 
пазар възлиза на 106 милиарда евро годишно4. 

 
3.7 Европа губи позиции 

Всеизвестен факт е, че азиатските страни инвестират огромни суми в НИРД за 
националните си железопътни превози. Европейските предприятия са обект на огромен 
натиск от страна на азиатските си конкуренти. Световният пазар се превръща във все 
по-голямо предизвикателство за европейския железопътен сектор поради наличието на 
все повече действащи лица при всички продукти и във всички сегменти. Въпреки че 
много трудно би могъл да се конкурира ценово с азиатските предприятия, 
европейският железопътен сектор все още играе важна роля по отношение на научните 
изследвания и иновациите. 

 
3.8 Ролята на МСП 
 
3.8.1 За въвеждането на иновациите на железопътния пазар продуктите трябва да бъдат 

индустриализирани. Оттук произлиза необходимостта от световни 
лидери/индустриални гиганти, които да пускат на пазара разработените от S2R 
новаторски решения. 

 
3.8.2 ЕИСК обаче оценява факта, че МСП също ще имат ключова роля за S2R по три 

възможни начина: 
 

− като създават клъстери и кандидатстват за асоциирани членове, ангажирайки се да 
осигурят 2,5% от стойността на определена програма за иновации (финансиране на 
47,6%); 

− чрез участие в открити търгове (за тази цел са определени 135 милиона евро и 
финансиране на 100%); 

− като подизпълнители на член на съвместното предприятие (учредител или 
асоцииран член). Тези дейности също ще бъдат финансирани в размер на 100%. 

 

                                                      
4 

 Roland Berger „World Rail Market Study, forecast 2012-2017“ (Проучване на световния пазар на железопътни превози, 
прогноза за периода 2012-2017 г.). 
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3.9 Примерът ERTMS 
Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), създадена 
по настояване на Европейската комисия, е доказателство, че волята за сътрудничество 
трябва да се поставя над националните интереси. ERTMS е може би най-голямото 
предизвикателство за постигане на успех на железопътния сектор, тъй като се превърна 
в най-използваната в железопътния транспорт система не само в Европа, но и в много 
други страни с потенциал за пълна оперативна съвместимост. Ето защо трябва да се 
положат значителни усилия в областта на научните изследвания за постигане на целите 
за пълна оперативна съвместимост, увеличаване на капацитета и намаляване на 
разходите за въвеждане. 

 
3.10 Накратко, S2R е стъпка в правилната посока 

За първи път големи предприятия от европейския железопътен сектор (които се 
конкурират помежду си) вземат решение да си сътрудничат и да работят по обща 
изследователска програма. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 
 
4.1.1 Предложената програма за НИРД следва структурата на директивата относно 

оперативната съвместимост5и включва: подвижния състав на пътническите и товарните 
влакове; инфраструктурата; системата за контрол, управление и сигнализация. 

 
4.1.2 ЕИСК препоръчва в програмите да бъде даден приоритет на дейностите, насочени към 

повишаване на безопасността на хората и икономическата ефективност на 
железниците. Новите технология трябва също така да подобрят информацията за 
ползващите железопътния транспорт. 

 
4.2 Програми за иновации 
 

ЕИСК отбеляза, че S2R се състои от пет програми за иновации, определени от 
експертите, работили под ръководството на UNIFE. Тези програми (ПИ) са: 

 
4.2.1 (ПИ1) Технологии за енергийна ефективност и намаляване на масата за влакове с голям 

капацитет (Energy & Mass Efficient Technologies for High Capacity Trains) 
 

                                                      
5 

 ОВ L 191 от 18.7.2008 г., стр.1. 
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4.2.1.1 Предлага се да се създаде ново поколение влакове – по-леки, по-ефикасни от енергийна 
гледна точка, увреждащи по-слабо железните пътища и околната среда. Новите 
технологии ще обхванат: тяговите системи; системите за контрол и управление 
(TCMS); каросериите на вагоните от по-леки материали; подвижният състав; 
спирачните системи и вратите. 

 
4.2.1.2 Високите цели на ПИ1 са: 
 

− да се повиши физическият капацитет на превозните средства и да се насърчи 
увеличаването на транспортния капацитет на железопътните линии; 

− да се намалят нарушенията на трафика за пътуващите чрез повишаване на 
оперативната надеждност и наличността на превозни средства или чрез използване 
на принципно по-надеждни компоненти или архитектура на системата и 
подсистемите; 

− да се намалят разходите за жизнения цикъл на превозните средства (намаляване на 
поддръжката, на потреблението на енергия и др.) и за другите подсистеми, 
свързани с превозните средства (намаляване на щетите върху железните пътища и 
др.); 

− да се повиши енергийната ефективност на превозното средство и да се намали 
неговата маса; 

− да се увеличи капацитетът за свързване между звената за по-голяма оперативна 
гъвкавост. 

 
4.2.2 (ПИ2) Усъвършенствани системи за управление и контрол на движението 

(Advanced Traffic Management & Control Systems) 
 
4.2.2.1 На железопътния пазар традиционно има различни национални решения за 

сигнализация по основните железопътни линии. На пазара на сигнализация 
съществуват различни решения за задоволяване на градските нужди (CBTC решения) и 
S2R ще проучи възможностите и капацитета за предлагане на по-голяма оперативна 
съвместимост, стандартизация и интеграция в ERTMS за задоволяване на тези нужди. 

 
4.2.2.2 Високите цели на ПИ2 са: 
 

− да се разработи ново поколение системи за сигнализация и контрол, за да се даде 
възможност за интелигентно управление на движението с автоматично 
управлявани влакове и да се повишат капацитетът и надеждността, както и 
драстично да се намалят разходите за жизнения цикъл на железопътните 
предприятия и управителите на инфраструктурата; 

− да се запази доминиращата световна позиция на ERTMS като решение за система 
за железопътна сигнализация и контрол в целия свят чрез официални и открити 
професионални методи на спецификация за постигането на пълна оперативна 
съвместимост на атрактивна цена; 
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− да се повишат синергиите и оперативната съвместимост със секторите на градските 
железници и колективния транспорт; 

− да се намалят нарушенията на трафика за пътниците чрез повишаване на 
оперативната надеждност и наличността на железопътен транспорт, било то чрез 
използване на много по-надеждни компоненти или чрез архитектурата на 
системата и подсистемите. 

 
4.2.3 (ПИ3) Разходноефективна инфраструктура с голям капацитет (Cost Efficient-High 

Capacity Infrastructure) 
 
4.2.3.1 Областите на научните изследвания са четири: 
 

− нови стрелки и кръстовини (С и К) – подобряване на съществуващите С и К и нова 
концепция за смяната на посоката на движение на влаковете (мехатронни С и К) за 
намаляване на шума, броя на закъсненията поради повреди на такова оборудване и 
разходите за поддръжка; 

 
− Радикални иновации по отношение на железните пътища. Оптимизиране на цялата 

релсова мрежа – нов дизайн на цялата релсова мрежа с цел оптимизиране на 
реакцията � на потоците на трафик и разработване и внедряване на нови 
технологии; 

 
− интелигентна поддръжка на инфраструктурата – нови решения за регистрите на 

железопътните активи, усъвършенствани инструменти за измерване и наблюдение, 
поддръжка въз основа на ползването вместо въз основа на условията (инженеринг 
на поддръжката) и  поддръжка в зависимост от дизайна ще допринесат още повече 
за намаляване на разходите, повишаване на капацитета и намаляване на шума; 

 
− енергийна ефективност – новаторско интегриране на регенерираната енергия, 

устройства за съхранение на енергия по протежение на железните пътища, 
ефективното използване на енергия от възобновяеми източници, както и 
интелигентното взаимодействие с електрическата мрежа ще изведат железниците в 
челните редици на тази технология. 

 
4.2.4 (ПИ4) ИТ решения за безпроблемни привлекателни железници (IT Solutions for a 

Seamless Attractive Railway) 
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4.2.4.1 Не е предвидено разработване на обща платформа, а рамка за оперативна 
съвместимост, в която всеки желаещ би могъл просто да „включи“ своите разработки, 
въз основа на отворени интерфейси, като по този начин се избягва зависимостта от 
цялата световна система за дистрибуция (Global Distribution System). По този начин 
пътуването се превръща в продукт. Настоящите дейности, свързани с научни 
изследвания и развойни процеси в железопътния сектор, трябва да бъдат включени в 
проекта. 

 
4.2.5 (ПИ5) Технологии за устойчиви и привлекателни европейски товарни превози 

(Technologies for Sustainable & Attractive European Freight) 
 
4.2.5.1 Основното предизвикателство пред ПИ5 е да се определят всички пробиви в 

технологиите и процесите, необходими за да се допринесе за постигането на една от 
ключовите цели на Бялата книга – 30% от автомобилните превози да се прехвърлят към 
железопътните превози и вътрешните водни пътища до 2020 г. и 50% – до 2050 г. По 
причини, свързани с възприемането, ЕИСК препоръчва, особено за товарните превози, 
научните изследвания в областта на шумовата защита да бъдат включени в ПИ5. 

 
4.3 Демонстрации на системни платформи (ДСП) 
 
4.3.1 ЕИСК отбелязва, че S2R няма за цел само разработването на прототипи, а на напълно 

годни за ползване в железопътните системи продукти. Новите технологии и 
иновациите, разработени в рамките на програмата за иновации на S2R, ще бъдат 
представени при реални или симулирани условия на работа посредством интегрирани 
технологични демонстрационни системи (ИТДС). По отношение на демонстрациите на 
системни платформи на S2R се предлага тези технологии да се разработят и 
демонстрират, като бъдат доведени до достатъчно равнище на технологична зрелост за 
въвеждането на ново поколение железопътни системи. 

 
4.3.2 Мястото, където ще бъдат инсталирани тези ИТДС, все още не е определено, тъй като 

това ще се случи към края на действието на S2R. Освен това то следва да бъде 
определено от бъдещите членове на СП (учредители и асоциирани членове) и 
Европейската комисия. Виртуалната или физическа оценка на ДСП ще зависи най-вече 
от определянето на ИТДС и резултатите от тях. 
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4.4 Патенти 
 
4.4.1 Предвид системата на финансиране чрез множество различни участия и значителния 

обем на заделените общностни ресурси, Комитетът смята, че е необходимо прецизно да 
се дефинира използването и предоставянето на крайните продукти от научните 
изследвания, които ще бъдат инициирани от S2R. Във връзка с това от основно 
значение е въпросът за интелектуалната собственост и патентите. Тяхното съдържание 
и начинът, по който функционират, следва да бъдат предмет на член в 
постановителната част на регламента. Тази липса и рисковете, които биха произтекли 
от нея, вече бяха посочени от ЕИСК в приетите от него становища относно 
съвместните предприятия „Иновативни лекарства“, „Чисто небе“, „ENIAC“ и „Горивни 
клетки“. Съществува риск в настоящата съвместна технологична инициатива този 
недостатък да доведе до още по-щекотлив проблем, доколкото от крайния продукт на 
научните изследвания ще се интересуват пряко конкуриращи се на пазара предприятия 
(вж. параграф 3.10 от настоящото становище). 

 
4.4.2 Комитетът отбелязва, че във всички случаи трябва да се следи за това изобретения, 

финансирани с публични средства, да служат в полза на общия интерес. За тази цел би 
трябвало да се помисли по-специално за механизми, които да благоприятстват 
възвращаемостта на инвестициите от европейско финансиране, както и да се гарантира, 
че резултатите от извършваните от съвместното предприятие научни изследвания ще 
бъдат използвани в индустриален план на територията на Европейския съюз. 

 
4.5 Определяне на стандарти за оперативна съвместимост 
 
4.5.1 Съгласно Устава на съвместното предприятие S2R (Приложение І, клауза 2 з) то 

„обединява изискванията на потребителите и определя стандартите за оперативна 
съвместимост с цел инвестициите в научноизследователски и иновационни дейности да 
бъдат насочени към функционални и пазарно приложими решения“. Тази цел се 
потвърждава в Обяснителния меморандум към предложението за регламент 
(вж. Обяснителен меморандум, параграф 3.3). 

 
4.5.2 Това следва да бъде отхвърлено, тъй като: 
 

− определянето на стандарти не може да бъде делегирано на институции, които са 
създадени като публично-частни партньорства и имат крайно ограничено поле на 
действие. Минималното изискване за технически спецификации или стандарти е те 
да са изготвени в сътрудничество с всички заинтересовани страни, да е постигнат 
консенсус по тях или общо одобрение. Уставът на S2R принципно противоречи на 
това изискване; 
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− съществуващата директива относно оперативната съвместимост (Директива 
2008/57/ЕО) вече задава правна рамка на равнището на ЕС, която урежда 
определянето на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). 
Проектите за ТСОС се изготвят от Европейската железопътна агенция въз основа 
на проверка на подсистемите съвместно с асоциациите и социалните партньори; 

 
− Европейската железопътна агенция има само ролята на наблюдател (член 11 от 

приложението). В определени случаи агенцията се занимава с координацията, 
въпреки че de facto само Комисията и осемте предприятия, в качеството им на 
членове учредители, имат право да вземат решение. Непонятно е създаването на 
такива дублирани правомощия на равнището на ЕС. 

 
4.5.3 Изводът е, че създаването на технически спецификации за оперативна съвместимост 

може да бъде правомощие само на Европейската железопътна агенция. 
 
Брюксел, 25 март 2014 г. 
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