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Pozměňovací návrh 25
Jean-Pierre Audy

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. zaujímá kladné stanovisko 
k pozměněnému návrhu Komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. 
prosince 2013, kterým se na období 2014–
2020 zřizuje Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace („rámcový 
program Horizont 2020“)12, si klade za cíl 
zvýšit dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, maximálně využít 
pákového efektu soukromých investic a 
pomoci při zvládání společenských výzev. 
Tato partnerství by měla být založena na 
dlouhodobém závazku zahrnujícím 
vyvážený příspěvek od všech partnerů, 
měla by být odpovědná za dosažení 
stanovených cílů a být v souladu se 
strategickými cíli Unie týkajícími se 
výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a 
fungování těchto partnerství by mělo být 
otevřené, transparentní, efektivní a účelné 
a umožňovat zapojení široké škály 
zainteresovaných subjektů činných 
v jejich konkrétních oblastech. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

__________________ __________________
12 Úř. věst. … [rámcový program H2020]. 12 Úř. věst. … [rámcový program H2020].

Or. en
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Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. 
prosince 2013 si klade za cíl zvýšit dopad 
na výzkum a inovace spojením prostředků 
rámcového programu Horizont 2020 a 
soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde mohou výzkum 
a inovace přispět k širším cílům Unie 
v oblasti konkurenceschopnosti, 
maximálně využít pákového efektu 
soukromých investic a pomoci při zvládání 
společenských výzev. Tato partnerství by 
měla být založena na dlouhodobém 
závazku zahrnujícím vyvážený příspěvek 
od všech partnerů, měla by být odpovědná 
za dosažení stanovených cílů a být v 
souladu se strategickými cíli Unie 
týkajícími se výzkumu, vývoje a inovací. 
Řízení a fungování těchto partnerství by 
mělo být otevřené, transparentní, efektivní 
a účelné a umožňovat zapojení široké 
škály zainteresovaných subjektů činných 
v jejich konkrétních oblastech. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy v souladu s rozhodnutím č. 
1982/2006/ES.

__________________ __________________
12 Úř. věst. … [rámcový program H2020]. 12 Úř. věst. … [rámcový program H2020].

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 28
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy. Řízení a fungování těchto 
partnerství by mělo být otevřené, 
transparentní, efektivní a účelné a 
umožňovat zapojení široké škály 
zainteresovaných subjektů činných ve 
svých konkrétních oblastech, a to na 
základě dlouhodobého závazku.

__________________ __________________
12 Úř. věst. … [rámcový program H2020]. 12 Úř. věst. … [rámcový program H2020].

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)12, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru v
oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, posílit soukromé 
investice v oblasti výzkumu a inovací a 
pomoci při zvládání společenských výzev. 
Řízení a fungování těchto partnerství by 
mělo být otevřené, transparentní, efektivní 
a účelné. Zapojení Unie do těchto 
partnerství může mít formu finančních 
příspěvků do společných podniků 
zřízených na základě článku 187 Smlouvy.

__________________ __________________
12 Úř. věst. … [rámcový program H2020]. 12 Úř. věst. … [rámcový program H2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 
…/2013 ze dne … 2013, kterým se zřizuje 
zvláštní program k provedení rámcového 

(4) V souladu s nařízením Rady (EU) č. 
1291/2013 a rozhodnutím Rady (EU) č. 
2013/743 by měla být poskytnuta další 



PE529.819v01-00 8/81 AM\1020418CS.doc

CS

programu Horizont 2020 (2014 až 
2020)13, lze společným podnikům zřízeným 
podle rámcového programu Horizont 
2020 poskytovat podporu za podmínek 
uvedených v daném rozhodnutí.

podpora společným podnikům zřízeným 
podle rozhodnutí č. 1982/2006 za 
podmínek uvedených v rozhodnutí (EU) č. 
…/2013.

__________________ __________________
13 Úř. věst. … [zvláštní program H2020]. 13 Úř. věst. … [zvláštní program H2020].

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 31
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s rozhodnutím Rady č. 
…/2013/EU ze dne ... 2013 zavádějícím 
zvláštní program, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 (2014–
2020)13, lze společným podnikům 
zřízeným v rámcovém programu Horizont 
2020 poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto rozhodnutí.

(4) V souladu s nařízením Rady (EU) č. 
1291/2013 a rozhodnutím Rady č. 
…/2013/EU ze dne ... 2013 zavádějícím 
zvláštní program, kterým se provádí 
rámcový program Horizont 2020 (2014–
2020)13, lze společným podnikům 
zřízeným v rámcovém programu Horizont 
2020 poskytnout podporu za podmínek 
uvedených v tomto rozhodnutí.

__________________ __________________
13 Úř. věst. … [zvláštní program H2020]. 13 Úř. věst. … [zvláštní program H2020].

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.
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Pozměňovací návrh 32
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské 
strategie pro dopravní technologie pro 
budoucí evropskou udržitelnou mobilitu 
(2012/2298(INI)) se mimo jiné hovoří o 
potřebě vývoje udržitelných prvků 
infrastruktury s cílem podpořit přechod 
na používání obnovitelných primárních 
produktů, např. dřeva, nebo kompozitních 
materiálů jako prvků železniční 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
zejména ke specifickým cílům stanoveným 

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
zejména ke specifickým cílům stanoveným 
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v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 
železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti železničního odvětví ve 
prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, 
výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity 
železniční sítě, aby železnice mohla 
efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a 
převzít větší podíl osobní a nákladní 
dopravy, zlepšení kvality služeb v 
železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických 
předkážek, které brání rozvoji odvětví z 
hlediska interoperability a snížení 
negativních externalit souvisejících se 
železniční dopravou. Pokrok společného 
podniku S2R při plnění těchto cílů by měl 
být měřen na základě klíčových ukazatelů 
pokroku.

v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 
železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti a udržitelnosti železničního 
odvětví ve prospěch nižšího zatížení 
veřejných zdrojů, výrazné rozšíření nebo 
zkvalitnění kapacity železniční sítě, aby 
železnice mohla efektivně soutěžit s jinými 
druhy dopravy a převzít větší podíl osobní 
a nákladní dopravy, zlepšení kvality služeb 
v železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických překážek, 
které brání rozvoji odvětví z hlediska 
interoperability a intermodality a snížení 
negativních externalit souvisejících se 
železniční dopravou, jako je spotřeba 
energie a snížení hluku u zdroje. Pokrok 
společného podniku S2R při plnění těchto 
cílů by měl být měřen na základě klíčových 
ukazatelů pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
zejména ke specifickým cílům stanoveným 

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy a na vytváření nových pracovních 
příležitostí s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
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v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 
železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti železničního odvětví ve 
prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, 
výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity 
železniční sítě, aby železnice mohla 
efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a 
převzít větší podíl osobní a nákladní 
dopravy, zlepšení kvality služeb v 
železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických 
předkážek, které brání rozvoji odvětví z 
hlediska interoperability a snížení 
negativních externalit souvisejících se 
železniční dopravou. Pokrok společného 
podniku S2R při plnění těchto cílů by měl 
být měřen na základě klíčových ukazatelů 
pokroku.

zejména ke specifickým cílům stanoveným 
v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 
železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti železničního odvětví ve 
prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, 
výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity 
železniční sítě, aby železnice mohla 
efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a 
převzít větší podíl osobní a nákladní 
dopravy, zlepšení kvality služeb v 
železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických překážek, 
které brání rozvoji odvětví z hlediska 
interoperability a snížení negativních 
externalit souvisejících se železniční 
dopravou. Pokrok společného podniku S2R 
při plnění těchto cílů by měl být měřen na 
základě klíčových ukazatelů pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
zejména ke specifickým cílům stanoveným 
v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 

(7) Společný podnik Shift2Rail (dále jen 
„společný podnik S2R“) by měl být 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší 
koordinaci investic Unie do oblasti 
výzkumu a investic v odvětví železniční 
dopravy s cílem urychlit a usnadnit 
přechod k integrovanějšímu, vůči 
uživatelům vstřícnějšímu, efektivnímu, 
udržitelnému a atraktivnímu železničnímu 
trhu v EU v souladu s obchodními 
potřebami odvětví železnic a s celkovým 
cílem dokončit vytváření jednotného 
evropského železničního prostoru.
Společný podnik S2R by měl přispívat 
zejména ke specifickým cílům stanoveným 



PE529.819v01-00 12/81 AM\1020418CS.doc

CS

železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti železničního odvětví ve 
prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, 
výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity 
železniční sítě, aby železnice mohla 
efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a 
převzít větší podíl osobní a nákladní 
dopravy, zlepšení kvality služeb v 
železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických 
předkážek, které brání rozvoji odvětví z 
hlediska interoperability a snížení 
negativních externalit souvisejících se 
železniční dopravou. Pokrok společného 
podniku S2R při plnění těchto cílů by měl 
být měřen na základě klíčových ukazatelů 
pokroku.

v bílé knize z roku 2011 a ve čtvrtém 
železničním balíčku, včetně cíle zlepšení 
efektivnosti železničního odvětví ve 
prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, 
výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity 
železniční sítě, aby železnice mohla 
efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a 
převzít větší podíl osobní a nákladní 
dopravy, zlepšení kvality služeb v 
železničním odvětví zohledněním potřeb 
cestujících a zákazníků v oblasti nákladní 
dopravy, odstranění technických překážek, 
které brání rozvoji odvětví z hlediska 
interoperability a snížení negativních 
externalit souvisejících se železniční 
dopravou. Pokrok společného podniku S2R 
při plnění těchto cílů by měl být měřen na 
základě klíčových ukazatelů pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Společný podnik S2R by měl 
fungovat otevřeným a transparentním 
způsobem, přičemž by měl včas poskytovat 
všechny relevantní informace svým 
příslušným orgánům a propagovat své 
činnosti, včetně informování širší 
veřejnosti a šíření výsledků mezi ni.
Jednací řád orgánů společného podniku 
by měl být zveřejněn.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.
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Pozměňovací návrh 37
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Společný podnik S2R by měl 
fungovat otevřeným a transparentním 
způsobem, přičemž by měl včas poskytovat 
všechny relevantní informace svým 
příslušným orgánům a propagovat své 
činnosti, včetně informování širší 
veřejnosti a šíření výsledků mezi ni.
Jednací řád orgánů společného podniku 
by měl být zveřejněn.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 38
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Základním prvkem iniciativy S2R je 
výrazné zapojení odvětví. Je proto důležité, 
aby byl veřejný rozpočet na tuto iniciativu 
doplněn přinejmenším stejně vysokými 
příspěvky z odvětví. Členy se proto budou 
moci stát další soukromé nebo veřejné 
subjekty, které budou ochotny vynaložit 
prostředky nezbytné pro provádění 
výzkumných a inovačních činností v 
oblasti působnosti spojeného podniku S2R.

(10) Základním prvkem iniciativy S2R je 
výrazné zapojení odvětví. Je proto důležité, 
aby byl veřejný rozpočet na tuto iniciativu 
doplněn přinejmenším stejně vysokými 
příspěvky z odvětví. Členy se proto budou 
moci stát další soukromé nebo veřejné 
subjekty, které budou ochotny vynaložit 
prostředky nezbytné pro provádění 
výzkumných a inovačních činností v 
oblasti působnosti spojeného podniku S2R.
Subjekty, jež jsou ochotny vynaložit 
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prostředky, budou mít rovnocennou úlohu 
při řízení společného podniku jako 
zakládající členové.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Program Horizont 2020 by měl 
přispět k odstranění rozdílů v oblasti 
výzkumu a inovací v rámci Unie tím, že 
bude podporovat součinnost s evropskými 
strukturálními a investičními fondy 
(ESIF). Společný podnik S2R by tudíž měl 
usilovat o rozvoj těsné interakce s ESIF, 
což může konkrétně přispět k posílení 
vnitrostátního a regionálního 
výzkumného a inovačního potenciálu 
v oblasti společného podniku S2R a 
k podpoře úsilí o inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro dosažení svých cílů by měl 
společný podnik S2R poskytovat finanční 

(12) Pro dosažení svých cílů a zajištění 
spravedlivého zapojení dalších podniků 
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podporu, zejména ve formě grantů členům
a dalšími nejvhodnějšími prostředky, 
například zadáváním veřejných zakázek 
nebo udělováním grantů po výzvách k 
podávání návrhů.

(zejména malých a středních) a investorů 
by měl společný podnik S2R poskytovat 
prostřednictvím otevřených a 
transparentních postupů příspěvky EU na 
opatření, zejména ve formě grantů členům, 
například zadáváním veřejných zakázek 
nebo udělováním grantů po otevřených a 
transparentních výzvách k podávání 
návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro dosažení svých cílů by měl 
společný podnik S2R poskytovat finanční 
podporu, zejména ve formě grantů členům 
a dalšími nejvhodnějšími prostředky, 
například zadáváním veřejných zakázek 
nebo udělováním grantů po výzvách k 
podávání návrhů.

(12) Pro dosažení svých cílů a podporu 
modernizace integrovaného evropského 
železničního odvětví by měl společný 
podnik S2R poskytovat finanční podporu, 
zejména ve formě grantů členům a dalšími 
nejvhodnějšími prostředky, například 
zadáváním veřejných zakázek nebo 
udělováním grantů po výzvách k podávání 
návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Společný podnik S2R by měl fungovat 
transparentně, poskytovat všechny 
relevantní dostupné informace svým 
příslušným subjektům a zajistit 

(13) Společný podnik S2R by měl fungovat 
transparentně a zavést mechanismus 
konzultace se všemi zainteresovanými 
subjekty, jež využívají zboží a služeb 
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dostatečnou propagaci svých činností. železničního odvětví, poskytovat všechny 
relevantní dostupné informace svým 
příslušným subjektům a zajistit 
dostatečnou propagaci svých činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Společný podnik S2R by měl fungovat 
transparentně, poskytovat všechny 
relevantní dostupné informace svým 
příslušným subjektům a zajistit 
dostatečnou propagaci svých činností.

(13) Společný podnik S2R by měl fungovat 
otevřeně a transparentně, poskytovat 
všechny relevantní dostupné informace 
svým příslušným subjektům a zajistit 
dostatečnou propagaci svých činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Společný podnik S2R by měl rovněž 
využívat elektronických prostředků 
řízených Komisí s cílem zajistit otevřenost 
a transparentnost a usnadnit zapojení.
Výzvy k podávání návrhů vydané 
společným podnikem S2R by tudíž měly 
být rovněž zveřejněny na jednotném 
portálu pro všechny účastníky, jakož i 
jinými elektronickými prostředky šíření 
stanovenými v rámci programu Horizont 
2020 a řízenými Komisí. Kromě toho by 
měly být společným podnikem S2R 
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zpřístupněny relevantní údaje o návrzích, 
uchazečích, grantech a účastnících, které 
budou zaznamenány v elektronických 
systémech podávání zpráv a šíření 
stanovených v rámci programu Horizont 
2020 a řízených Komisí, a to ve vhodném 
formátu a s pravidelností odpovídající 
povinnostem Komise týkajícím se 
podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 45
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem S2R 
by se měla řídit ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
…/2013, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)16.

(16) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem S2R 
by se měla řídit ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)16. Společný podnik S2R by měl 
kromě toho zajistit jednotné uplatňování 
těchto pravidel na základě příslušných 
opatření přijatých Komisí.

__________________ __________________
16 Úř. věst. ... [rámcový program H2020] 16 Úř. věst. ... [rámcový program H2020]

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.
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Pozměňovací návrh 46
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem S2R 
by se měla řídit ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
…/2013, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)16.

(16) Účast na nepřímých akcích 
financovaných společným podnikem S2R 
by se měla řídit ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
…/2013, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)16. Společný podnik S2R by měl 
kromě toho zajistit jednotné uplatňování 
těchto pravidel na základě příslušných 
opatření přijatých Komisí.

__________________ __________________
16 Úř. věst. ... [rámcový program H2020] 16 Úř. věst. ... [rámcový program H2020]

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Společný podnik S2R by měl v 
klasifikaci technologického výzkumu, 
vývoje produktů a demonstračních 
činností zohlednit definice OECD týkající 
se úrovně technologické připravenosti.
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Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka spojená se všemi společnými technologickými iniciativami, v jejichž 
rámci je prováděn výzkum v oblastech, v nichž je široce uplatňován koncept úrovně 
technologické připravenosti, jako je výzkum v oblasti dopravy. Tento pozměňovací návrh 
odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku IIP.

Pozměňovací návrh 48
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
soudržnosti, by veškeré výzvy k podávání 
návrhů v rámci S2R měly zohledňovat 
dobu trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 49
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
mohou zřizovací akty každé z institucí 
nebo jiných subjektů zřízených Unií 
vyloučit přezkoumávání účetnictví všech 

(21) Vzhledem ke zvláštní povaze a 
stávajícímu statusu společných podniků a 
v zájmu zajištění kontinuity se sedmým 
rámcovým programem by se na společné 
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příjmů a výdajů těchto subjektů, úřadů a 
agentur Účetním dvorem. V souladu s čl. 
60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 má účetnictví subjektů zřízených 
podle článku 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 přezkoumávat nezávislý 
auditor, který vydá výrok mimo jiné o 
věrohodnosti účetnictví a o legalitě a 
správnosti uskutečněných transakcí. Aby 
se zabránilo zdvojování kontrol účetnictví, 
nemělo by účetnictví společného podniku 
S2R podléhat kontrole Účetního dvora.

podniky měl nadále vztahovat zvláštní 
postup udělování absolutoria. Odchylně 
od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 by tudíž měl 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku S2R udělovat 
Evropský parlament na doporučení Rady.
Z toho důvodu by se požadavek na 
podávání zpráv stanovený v čl. 60 odst. 5 
neměl použít na příspěvek Unie pro 
společný podnik S2R, ale tento příspěvek 
by měl být v největší možné míře 
v souladu s požadavky stanovenými pro 
subjekty v článku 208 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Kontrolu účtů a 
legality a správnosti uskutečněných 
transakcí by měl provádět Účetní dvůr.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 50
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
mohou zřizovací akty každé z institucí 
nebo jiných subjektů zřízených Unií 
vyloučit přezkoumávání účetnictví všech 
příjmů a výdajů těchto subjektů, úřadů a 
agentur Účetním dvorem. V souladu s čl. 
60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 má účetnictví subjektů zřízených 
podle článku 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 přezkoumávat nezávislý 
auditor, který vydá výrok mimo jiné o 
věrohodnosti účetnictví a o legalitě a 
správnosti uskutečněných transakcí. Aby 

(21) Vzhledem ke zvláštní povaze a 
stávajícímu statusu společných podniků a 
v zájmu zajištění kontinuity se sedmým 
rámcovým programem by se na společné 
podniky měl nadále vztahovat zvláštní 
postup udělování absolutoria. Odchylně 
od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 by tudíž měl 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku S2R udělovat 
Evropský parlament na doporučení Rady.
Z toho důvodu by se požadavek na 
podávání zpráv stanovený v čl. 60 odst. 5 
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se zabránilo zdvojování kontrol účetnictví, 
nemělo by účetnictví společného podniku 
S2R podléhat kontrole Účetního dvora.

neměl použít na příspěvek Unie pro 
společný podnik S2R, ale tento příspěvek 
by měl být v největší možné míře 
v souladu s požadavky stanovenými pro 
subjekty v článku 208 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Kontrolu účtů a 
legality a správnosti uskutečněných 
transakcí by měl provádět Účetní dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
mohou zřizovací akty každé z institucí 
nebo jiných subjektů zřízených Unií 
vyloučit přezkoumávání účetnictví všech 
příjmů a výdajů těchto subjektů, úřadů a 
agentur Účetním dvorem. V souladu s čl. 
60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 má účetnictví subjektů zřízených 
podle článku 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 přezkoumávat nezávislý 
auditor, který vydá výrok mimo jiné o 
věrohodnosti účetnictví a o legalitě a 
správnosti uskutečněných transakcí. Aby 
se zabránilo zdvojování kontrol účetnictví, 
nemělo by účetnictví společného podniku 
S2R podléhat kontrole Účetního dvora.

(21) Vzhledem ke zvláštní povaze a 
stávajícímu statusu společných podniků a 
v zájmu zajištění kontinuity se sedmým 
rámcovým programem by se na společné 
podniky měl nadále vztahovat zvláštní 
postup udělování absolutoria. Odchylně 
od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 by tudíž měl 
absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku S2R udělovat 
Evropský parlament na doporučení Rady.
Z toho důvodu by se požadavek na 
podávání zpráv stanovený v čl. 60 odst. 5 
neměl použít na příspěvek Unie pro 
společný podnik S2R, ale tento příspěvek 
by měl být v největší možné míře 
v souladu s požadavky stanovenými pro 
subjekty v článku 208 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Kontrolu účtů a 
legality a správnosti uskutečněných 
transakcí by měl provádět Účetní dvůr.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 52
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
soudržnosti, by veškeré výzvy k podávání 
návrhů v rámci S2R měly zohledňovat 
dobu trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 53
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Program Horizont 2020 by měl 
přispět k odstranění rozdílů v oblasti 
výzkumu a inovací v rámci Unie tím, že 
bude podporovat součinnost s evropskými 
strukturálními a investičními fondy 
(ESIF). Společný podnik S2R by tudíž měl 
usilovat o rozvoj těsné interakce s ESIF, 
což může konkrétně přispět k posílení 
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vnitrostátního a regionálního 
výzkumného a inovačního potenciálu 
v oblasti společného podniku S2R a 
k podpoře úsilí o inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 54
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c) Společný podnik S2R by měl rovněž 
využívat elektronických prostředků 
řízených Komisí s cílem zajistit otevřenost 
a transparentnost a usnadnit zapojení.
Výzvy k podávání návrhů vydané 
společným podnikem S2R by tudíž měly 
být rovněž zveřejněny na jednotném 
portálu pro všechny účastníky, jakož i 
jinými elektronickými prostředky šíření 
stanovenými v rámci programu Horizont 
2020 a řízenými Komisí. Kromě toho by 
měly být společným podnikem S2R 
zpřístupněny relevantní údaje o návrzích, 
uchazečích, grantech a účastnících, které 
budou zaznamenány v elektronických 
systémech podávání zpráv a šíření 
stanovených v rámci programu Horizont 
2020 a řízených Komisí, a to ve vhodném 
formátu a s pravidelností odpovídající 
povinnostem Komise týkajícím se 
podávání zpráv.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23d) Vzhledem k významu neustálých 
inovací pro konkurenceschopnost odvětví 
dopravy Unie a vysokému počtu 
společných podniků v této oblasti by měla 
být včas provedena analýza přiměřenosti 
úsilí vynakládaného v rámci společného 
výzkumu v oblasti dopravy, a to zejména 
s ohledem na průběžné hodnocení 
programu Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka pro všechny společné technologické iniciativy související s výzkumem v 
oblasti dopravy. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku IIP.

Pozměňovací návrh 56
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem koordinace a řízení investic 
Unie do výzkumu a inovací v evropském 
železničním odvětví se na období do 31. 
prosince 2024 zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy („společný 
podnik Shift2Rail“ nebo „společný podnik 

1. Za účelem koordinace a řízení investic 
Unie do výzkumu a inovací v evropském 
železničním odvětví se na období do 31. 
prosince 2024 zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy („společný 
podnik Shift2Rail“ nebo „společný podnik 
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S2R“). S2R“). V zájmu zohlednění doby trvání 
rámcového programu Horizont 2020 
budou výzvy k podávání návrhů zahájeny 
do 31. prosince 2020. V náležitě 
odůvodněných případech mohou být výzvy 
k podávání návrhů zahájeny do 31. 
prosince 2021.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 57
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem koordinace a řízení investic 
Unie do výzkumu a inovací v evropském 
železničním odvětví se na období do 31. 
prosince 2024 zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy („společný 
podnik Shift2Rail“ nebo „společný podnik 
S2R“).

1. Za účelem koordinace a řízení investic 
Unie do výzkumu a inovací v evropském 
železničním odvětví se na období do 31. 
prosince 2024 zřizuje společný podnik ve 
smyslu článku 187 Smlouvy („společný 
podnik Shift2Rail“ nebo „společný podnik 
S2R“). V zájmu zohlednění doby trvání 
rámcového programu Horizont 2020 
budou výzvy k podávání návrhů zahájeny 
do 31. prosince 2020. V náležitě 
odůvodněných případech mohou být výzvy 
k podávání návrhů zahájeny do 31. 
prosince 2021.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.
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Pozměňovací návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Společný podnik S2R má sídlo 
v Bruselu (Belgie).

4. Společný podnik S2R má sídlo 
v Bukurešti (Rumunsko).

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přispět k vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru, k 
rychlejšímu a méně nákladnému přechodu 
k atraktivnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému a k modálnímu posunu od silniční 
a letecké dopravy k železniční dopravě 
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
infrastrukturu a řízení dopravy u tržních 
segmentů nákladní a osobní dálkové, 
regionální, místní a městské doprava i 
intermodální vazby mezi železnicí a jinými 
druhy dopravy, díky čemuž uživatelům 
nabízí integrované a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;

(b) přispět k vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru, k 
rychlejšímu a méně nákladnému přechodu 
k atraktivnějšímu, k uživatelům (včetně 
osob se sníženou mobilitou) vstřícnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému, k modálnímu posunu od silniční a 
letecké dopravy k železniční dopravě a 
k rozvoji silného a konkurenceschopného 
evropského železničního odvětví
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
infrastrukturu a řízení dopravy u tržních 
segmentů nákladní a osobní dálkové, 
regionální, místní a městské doprava i 
intermodální vazby mezi železnicí a jinými 
druhy dopravy, díky čemuž uživatelům 
nabízí integrované a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispět k vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru, k 
rychlejšímu a méně nákladnému přechodu 
k atraktivnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému a k modálnímu posunu od silniční 
a letecké dopravy k železniční dopravě 
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
infrastrukturu a řízení dopravy u tržních 
segmentů nákladní a osobní dálkové, 
regionální, místní a městské doprava i 
intermodální vazby mezi železnicí a jinými 
druhy dopravy, díky čemuž uživatelům 
nabízí integrované a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;

b) přispět k vytvoření bezpečnějšího 
jednotného evropského železničního 
prostoru, k rychlejšímu a méně 
nákladnému přechodu k atraktivnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému a k modálnímu posunu od silniční 
a letecké dopravy k železniční dopravě 
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
elektronické aplikace železniční dopravy 
(ERTMS, ETCS), infrastrukturu a řízení 
dopravy u tržních segmentů nákladní a 
osobní dálkové, transevropské, regionální, 
místní a městské doprava i intermodální 
vazby mezi železnicí a jinými druhy 
dopravy, díky čemuž uživatelům nabízí 
integrované, bezpečné a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přispět k vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru, k 
rychlejšímu a méně nákladnému přechodu 
k atraktivnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému a k modálnímu posunu od silniční 
a letecké dopravy k železniční dopravě 
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
infrastrukturu a řízení dopravy u tržních 
segmentů nákladní a osobní dálkové, 
regionální, místní a městské doprava i 
intermodální vazby mezi železnicí a jinými 
druhy dopravy, díky čemuž uživatelům 
nabízí integrované a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;

(b) přispět k rozvoji globálně 
konkurenceschopného evropského 
železničního odvětví, k vytvoření 
jednotného evropského železničního 
prostoru, k rychlejšímu a méně 
nákladnému přechodu k atraktivnějšímu, 
konkurenceschopnějšímu, efektivnímu a 
udržitelnému evropskému železničnímu 
systému a k modálnímu posunu od silniční 
a letecké dopravy k železniční dopravě 
prostřednictvím uceleného a 
koordinovaného přístupu, který bere v 
úvahu potřeby železničního systému a jeho 
uživatelů v oblasti výzkumu a inovací.
Tento přístup zahrnuje vozový park, 
infrastrukturu a řízení dopravy u tržních 
segmentů nákladní a osobní dálkové, 
regionální, místní a městské doprava i 
intermodální vazby mezi železnicí a jinými 
druhy dopravy, díky čemuž uživatelům 
nabízí integrované a úplné řešení jejich 
potřeb v oblasti cestování a dopravy po 
železnici, od podpory transakcí až po 
asistenci na cestě;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) působit jako ústřední referenční místo
pro opatření, která se týkají výzkumu a 
inovací v oblasti železniční dopravy a jsou 
financována z prostředků Unie, zajistit 
koordinaci projektů a poskytovat všem 
zúčastněným subjektům relevantní 
informace;

(d) hrát ústřední úlohu, pokud jde o
opatření, která se týkají výzkumu a inovací 
v oblasti železniční dopravy a jsou
financována z prostředků Unie, zajistit 
koordinaci projektů a poskytovat všem 
zúčastněným subjektům relevantní 
informace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) aktivně podpořit účast a úzké zapojení 
všech příslušných zúčastněných subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů působících mimo tradiční 
železniční odvětví, zejména výrobců 
železničního vybavení (jak vozového 
parku, tak vlakových zabezpečovacích 
systémů) a jejich dodavatelů, správců 
infrastruktury, provozovatelů železniční 
dopravy (jak osobní, tak nákladní), 
společností, které pronajímají železniční 
vozy, certifikačních agentur, profesních 
sdružení zaměstnanců, sdružení uživatelů 
(jak osobní, tak nákladní dopravy) i 
příslušných vědeckých ústavů nebo 
příslušné vědecké obce. Podporuje se 
zapojení malých a středních podniků podle 
doporučení Komise 2003/361/ES20.

(e) aktivně podpořit účast a úzké zapojení 
všech příslušných zúčastněných subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů působících mimo tradiční 
železniční odvětví, zejména výrobců 
železničního vybavení (jak vozového 
parku, tak vlakových zabezpečovacích 
systémů a systémů řízení dopravy) a jejich 
dodavatelů, správců infrastruktury, 
provozovatelů železniční dopravy (jak 
osobní, tak nákladní), společností, které 
pronajímají železniční vozy, certifikačních 
agentur, profesních sdružení zaměstnanců, 
sdružení uživatelů (jak osobní, tak nákladní 
dopravy) i příslušných vědeckých ústavů 
nebo příslušné vědecké obce. Podporuje se 
zapojení malých a středních podniků podle
doporučení Komise 2003/361/ES20.

__________________ __________________
20 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36)

20 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36)

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) aktivně podpořit účast a úzké zapojení 
všech příslušných zúčastněných subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů působících mimo tradiční 
železniční odvětví, zejména výrobců 
železničního vybavení (jak vozového 
parku, tak vlakových zabezpečovacích 
systémů) a jejich dodavatelů, správců 
infrastruktury, provozovatelů železniční 
dopravy (jak osobní, tak nákladní), 
společností, které pronajímají železniční 
vozy, certifikačních agentur, profesních 
sdružení zaměstnanců, sdružení uživatelů 
(jak osobní, tak nákladní dopravy) i 
příslušných vědeckých ústavů nebo 
příslušné vědecké obce. Podporuje se 
zapojení malých a středních podniků podle 
doporučení Komise 2003/361/ES20.

(e) aktivně podpořit účast a úzké zapojení 
všech příslušných zúčastněných subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů působících mimo tradiční 
železniční odvětví, zejména výrobců 
železničního vybavení (jak vozového 
parku, tak vlakových zabezpečovacích 
systémů) a jejich dodavatelů, správců 
infrastruktury, provozovatelů železniční 
dopravy (jak osobní, tak nákladní), 
společností, které pronajímají železniční 
vozy, certifikačních agentur, zástupců 
zaměstnanců, profesních sdružení 
zaměstnanců, sdružení uživatelů (jak 
osobní, tak nákladní dopravy) i příslušných 
vědeckých ústavů nebo příslušné vědecké 
obce. Podporuje se zapojení malých a 
středních podniků podle doporučení 
Komise 2003/361/ES20.

__________________ __________________
20 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36)

20 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36)

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli se může zdát, že nové technologie a technické normy nemají jiné než technické 
implikace, mohou mít vážný dopad na zaměstnance, zejména na bezpečnost práce a pracovní 
podmínky.  Je nutné zajistit nejen zapojení průmyslu, ale také zástupců odborů.

Pozměňovací návrh 65
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) zavést opatření, jež podpoří účast 
malých a středních podniků, vysokých 
škol a výzkumných středisek. V této 
souvislosti by měly být zjištěny a 
odstraněny překážky, jež novým 
subjektům brání v účasti na programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) usilovat o doplňkovost a úzkou 
součinnost se strukturálními fondy s cílem 
odstranit v Evropě rozdíly v oblasti 
výzkumu a inovací. Tam, kde je to možné, 
podporovat interoperabilitu těchto dvou 
nástrojů a podpořit kumulativní nebo 
kombinované financování. V této 
souvislosti se opatření zaměří na plné 
využívání potenciálu evropského fondu 
talentů, čímž se bude optimalizovat 
hospodářský a sociální vliv výzkumu 
a inovací, přičemž tato opatření budou 
odlišná, přitom se však budou doplňovat 
s politikami a činnostmi fondů 
k provádění politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 100% zvýšení kapacity železničního 
dopravního systému pro uspokojení 
zvýšené poptávky po službách osobní a 
nákladní železniční dopravy,

(b) zvýšení kapacity železničního 
dopravního systému pro uspokojení 
zvýšené poptávky po službách osobní a 
nákladní železniční dopravy,

Or. ro

Pozměňovací návrh 68
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 50% zvýšení spolehlivosti a přesnosti 
železničních služeb;

(c) zvýšení spolehlivosti a přesnosti 
železničních služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) 50% nárůst udržitelných prvků 
infrastruktury s cílem podpořit přechod 
na používání obnovitelných primárních 
produktů, např. dřeva, nebo kompozitních 
materiálů jako prvků železniční 
infrastruktury, a to zejména 
prostřednictvím výzkumu a inovací 
zaměřených na rozvoj látek určených 
k impregnaci dřevěných pražců, jež 
mohou sloužit jako alternativa kreosotu, 
jehož používání bude na základě právních 
předpisů EU zakázáno od roku 2018;
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Or. en

(Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské strategie pro 
dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI))

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) zlepšení standardů bezpečnosti 
železniční dopravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie na 
iniciativu Shift2Rail činí, včetně příspěvku 
ESVO, 450 milionů EUR a pochází z 
přídělu souhrnného rozpočtu Unie pro 
zvláštní program Horizont 2020, jímž se 
provádí rámcový program Horizont 2020, 
v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 
58 odst. 1 písm. c) bodu iv) a v případě 
subjektů uvedených v článku 209 daného 
nařízení s články 60 a 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Tato částka 
zahrnuje:

1. Maximální finanční příspěvek Unie na 
iniciativu Shift2Rail činí, včetně příspěvku 
členských států Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO), 450 milionů 
EUR a pochází z přídělu souhrnného 
rozpočtu Unie pro zvláštní program 
Horizont 2020, jímž se provádí rámcový 
program Horizont 2020, v souladu s 
příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 
písm. c) bodu iv) a v případě subjektů 
uvedených v článku 209 daného nařízení s 
články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012. Tato částka zahrnuje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K příspěvku uvedenému v odstavci 1 lze 
z jiných nástrojů Unie přidělit dodatečné 
částky na podporu opatření pro zavádění 
vyspělých výsledků výzkumu společného 
podniku S2R.

2. K příspěvku uvedenému v odstavci 1 lze 
z jiných nástrojů Unie přidělit dodatečné 
částky na podporu opatření pro zavádění 
vyspělých inovativních výsledků výzkumu 
společného podniku S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna připravovat svou politiku 
výzkumu a inovací a plnit své povinnosti v 
oblasti šíření výsledků a podávání zpráv,

(d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna plnit své povinnosti týkající 
se šíření a podávání zpráv, a to též na 
jednotném portálu pro všechny účastníky, 
jakož i jinými elektronickými prostředky 
šíření stanovenými v rámci programu 
Horizont 2020 a řízenými Komisí.

(da) ustanovení o zveřejňování výzev 
k podávání návrhů společného podniku 
S2R také na jednotném portálu pro 
všechny účastníky, jakož i jinými 
elektronickými prostředky šíření 
stanovenými v rámci programu Horizont 
2020 a řízenými Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.
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Pozměňovací návrh 74
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna připravovat svou politiku 
výzkumu a inovací a plnit své povinnosti v 
oblasti šíření výsledků a podávání zpráv,

d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna připravovat svou politiku 
výzkumu a inovací a plnit své povinnosti v 
oblasti šíření výsledků a podávání zpráv, a 
to též na jednotném portálu pro všechny 
účastníky, jakož i jinými elektronickými 
prostředky šíření stanovenými v rámci 
programu Horizont 2020 a řízenými 
Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 75
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna připravovat svou politiku 
výzkumu a inovací a plnit své povinnosti v 
oblasti šíření výsledků a podávání zpráv,

d) ujednání o poskytování údajů 
nezbytných pro zajištění toho, aby Komise 
byla schopna připravovat svou politiku 
výzkumu a inovací a plnit své povinnosti v 
oblasti šíření výsledků a podávání zpráv, 
včetně včasného vložení úplných 
informací o všech návrzích a grantových 
dohodách do celosvětové databáze 
programu Horizont 2020 ECORDA,



PE529.819v01-00 36/81 AM\1020418CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) ustanovení o zveřejňování výzev 
k podávání návrhů společného podniku 
S2R také na jednotném portálu pro 
všechny účastníky, jakož i jnými 
elektronickými prostředky šíření 
stanovenými v rámci programu Horizont 
2020 a řízenými Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 77
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely ocenění příspěvků ve formě 
věcného plnění uvedených v odst. 2 
písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) stanov 
uvedených v příloze I se náklady určí podle 
obvyklých postupů účtování nákladů 
dotčených subjektů, v souladu s platnými 
účetními standardy země, ve které je každý 
ze subjektů usazen, a v souladu s platnými 
mezinárodními účetními standardy / 
mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví. Náklady ověří nezávislý 

4. Pro účely ocenění příspěvků uvedených 
v odst. 2 písm. b) a v čl. 15 odst. 3 písm. b) 
stanov uvedených v příloze I se náklady 
určí podle obvyklých postupů účtování 
nákladů dotčených subjektů, v souladu 
s platnými účetními standardy země, ve 
které je každý ze subjektů usazen, a 
v souladu s platnými mezinárodními 
účetními standardy / mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví. Náklady 
ověří nezávislý externí auditor jmenovaný 
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externí auditor jmenovaný dotčeným 
subjektem. Společný podnik S2R ocenění 
příspěvků ověří. Pokud přetrvávají 
pochybnosti, může společný podnik S2R 
ocenění podrobit auditu v souladu s 
článkem 20 stanov.

dotčeným subjektem. Vyvstanou-li na 
základě obsahu ověření jakékoli 
pochybnosti, může metodu ocenění
společný podnik S2R ověřit. Pro účely 
tohoto nařízení nepodléhají náklady 
spojené s dalšími činnostmi auditu 
společného podniku S2R či orgánu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 78
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V souvislosti s odstavcem 5 může 
Komise ukončit, poměrně snížit nebo 
pozastavit finanční příspěvek Unie 
společnému podniku S2R nebo zahájit 
likvidační řízení podle čl. 23 odst. 2 stanov 
uvedených v příloze I, jestliže uvedení 
členové nebo jejich přidružené subjekty 
neplatí příspěvky uvedené v odstavci 2 
nebo je platí částečně či pozdě.

6. V souvislosti s odstavcem 5 může 
Komise ukončit, poměrně snížit nebo 
pozastavit finanční příspěvek Unie 
společnému podniku S2R nebo zahájit 
likvidační řízení podle čl. 23 odst. 2 stanov 
uvedených v příloze I, jestliže uvedení 
členové nebo jejich přidružené subjekty 
neplatí příspěvky uvedené v odstavci 2 
nebo je platí částečně či pozdě. Rozhodnutí 
Komise nebrání hrazení nákladů, které již 
vznikly nebo jež jsou předmětem závazků, 
které společný podnik S2R nebo jeho 
členové přijali dříve, než mu bylo uvedené 
rozhodnutí oznámeno.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.
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Pozměňovací návrh 79
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik S2R přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
nařízení (EU) č. … [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzorovém finančním nařízení 
pro subjekty uvedené v článku 209 
finančního nařízení].

Aniž je dotčen článek 12, přijme společný 
podnik S2R zvláštní finanční pravidla 
v souladu s článkem 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 a nařízení (EU) č. … 
[nařízení v přenesené pravomoci 
o vzorovém finančním nařízení pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru].

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik S2R přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
nařízení (EU) č. … [nařízení v přenesené 
pravomoci o vzorovém finančním nařízení 
pro subjekty uvedené v článku 209 
finančního nařízení].

Aniž by byl dotčen článek 12, přijme
společný podnik S2R zvláštní finanční 
pravidla v souladu s článkem 209 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení (EU) 
č. … [nařízení v přenesené pravomoci 
o vzorovém finančním nařízení pro 
subjekty uvedené v článku 209 finančního 
nařízení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel je oprávněn tyto 
pravomoci přenášet na další osoby.

Správní rada přijme podle článku 110 
služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 
odst. 1 služebního řádu a článku 6 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 
kterým přenese příslušné pravomoci 
orgánu oprávněného ke jmenování na 
výkonného ředitele a kterým stanoví 
podmínky, za nichž může být toto 
přenesení pravomocí pozastaveno. 
Výkonný ředitel podává o přenesených 
pravomocích zprávu správní radě a je 
oprávněn tyto pravomoci přenášet na další 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik S2R v souladu s 
obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škody způsobené 
jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí společný podnik S2R v souladu s 
obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států škody způsobené 
jeho zaměstnanci nebo členy správní rady 
při výkonu jejich funkcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede průběžné hodnocení 
společného podniku S2R do 31. prosince
2017. Závěry hodnocení a své připomínky 
předá Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Komise provede za pomoci nezávislých 
odborníků průběžné hodnocení společného 
podniku S2R do 30. června 2017. O tomto 
hodnocení vypracuje zprávu, která bude 
obsahovat závěry hodnocení a její 
připomínky. Komise tuto zprávu zašle 
Evropskému parlamentu a Radě do 31. 
prosince 2017. Výsledky průběžného 
hodnocení S2R se zohlední v důkladném 
posouzení a průběžném hodnocení podle 
článku 32 nařízení (EU) č. 1291/2013.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 84
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede průběžné hodnocení 
společného podniku S2R do 31. prosince
2017. Závěry hodnocení a své připomínky 
předá Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Komise provede za pomoci nezávislých 
odborníků průběžné hodnocení společného 
podniku Clean Sky 2 do 30. června 2017.
O tomto hodnocení vypracuje zprávu, 
která bude obsahovat závěry hodnocení 
a její připomínky. Komise tuto zprávu 
zašle Evropskému parlamentu a Radě do
31. prosince 2017. Výsledky průběžného 
hodnocení S2R se zohlední v důkladném 
posouzení a průběžném hodnocení podle 
článku 32 nařízení (EU) č. 1291/2013.
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Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 85
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede průběžné hodnocení 
společného podniku S2R do 31. prosince 
2017. Závěry hodnocení a své připomínky 
předá Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Komise provede průběžné hodnocení 
společného podniku S2R do 31. prosince 
2017, včetně posouzení zapojení malých a 
středních podniků a otevřenosti vůči nim, 
jakož i administrativního fungování 
společného podniku S2R, se zvláštním 
zaměřením na řešení jakýchkoli 
administrativních problémů či překážek.
Závěry hodnocení a své připomínky předá 
Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, 
pokud jde o příspěvek Unie do společného 
podniku S2R, je součástí absolutoria, 
které Komisi vydává Evropský parlament 
na základě doporučení Rady v souladu 
s postupem stanoveným v článku 319

1. Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 
nařízení č. 966/2012 vydává absolutorium 
za plnění rozpočtu společného podniku 
S2R Evropský parlament na základě 
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným ve finančních předpisech 
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Smlouvy. společného podniku S2R.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 87
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, 
pokud jde o příspěvek Unie do společného 
podniku S2R, je součástí absolutoria, 
které Komisi vydává Evropský parlament 
na základě doporučení Rady v souladu 
s postupem stanoveným v článku 319
Smlouvy.

1. Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 
nařízení č. 966/2012 vydává absolutorium 
za plnění rozpočtu společného podniku 
S2R Evropský parlament na základě 
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným ve finančních předpisech 
společného podniku S2R.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 88
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
podniku S2R, je součástí absolutoria, které 
Komisi vydává Evropský parlament na 

1. Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 
nařízení č. 966/2012 je absolutorium za 
plnění rozpočtu, pokud jde o příspěvek 
Unie do společného podniku S2R, součástí 
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základě doporučení Rady v souladu 
s postupem stanoveným v článku 319
Smlouvy.

absolutoria, které vydává Evropský 
parlament na základě doporučení Rady 
v souladu s postupem stanoveným ve 
finančních předpisech společného 
podniku S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společný podnik S2R plně spolupracuje 
s orgány zapojenými do postupu 
udělování absolutoria a v případě potřeby 
jim poskytuje nezbytné doplňující 
informace. V této souvislosti může být 
požádán o účast na jednání s příslušnými 
orgány nebo subjekty a být nápomocen 
pověřené schvalující osobě Komise.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 90
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společný podnik S2R plně spolupracuje 
s orgány zapojenými do postupu 
udělování absolutoria a v případě potřeby 
jim poskytuje nezbytné doplňující 

vypouští se
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informace. V této souvislosti může být 
požádán o účast na jednání s příslušnými 
orgány nebo subjekty a být nápomocen 
pověřené schvalující osobě Komise.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 91
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 19 odst. 4 stanov 
uvedených v příloze I, společný podnik 
S2R poskytuje zaměstnancům Komise 
a jiným osobám, které pověří společný 
podnik S2R nebo Komise, a Účetnímu 
dvoru přístup do svých lokalit a prostor a 
ke všem informacím, včetně informací 
v elektronické podobě, které potřebují 
k provádění svých auditů.

1. Společný podnik S2R poskytuje 
zaměstnancům Komise a jiným osobám, 
které pověří Komise nebo společný podnik 
S2R, a Účetnímu dvoru přístup do svých 
lokalit a prostor a ke všem informacím, 
včetně informací v elektronické podobě, 
které potřebují k provádění svých auditů.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 19 odst. 4 stanov 
uvedených v příloze I, společný podnik 
S2R poskytuje zaměstnancům Komise 
a jiným osobám, které pověří společný 
podnik S2R nebo Komise, a Účetnímu 
dvoru přístup do svých lokalit a prostor a 
ke všem informacím, včetně informací 
v elektronické podobě, které potřebují 
k provádění svých auditů.

1. Společný podnik S2R poskytuje 
zaměstnancům Komise a jiným osobám, 
které pověří společný podnik S2R nebo 
Komise, a Účetnímu dvoru přístup do 
svých lokalit a prostor a ke všem 
informacím, včetně informací 
v elektronické podobě, které potřebují 
k provádění svých auditů.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zaměstnanci společného podniku, 
výkonný ředitel a členové správní rady 
uvědomí neprodleně úřad OLAF o 
podvodech, o nichž by se dozvěděli při 
výkonu své funkce či mandátu, přičemž 
kvůli tomuto uvědomění nemohou být 
hnáni k odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na celkový záměr programu 
Horizont 2020, kterým je dosažení většího 
zjednodušení a harmonizace financování 
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evropského výzkumu a inovací, se 
v případě společných podniků zamezí 
existenci různých souborů pravidel 
v rámci programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Přidruženým členem“ se rozumí právní 
subjekt nebo seskupení nebo konsorcium 
právních subjektů, usazený v členském 
státě nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020, jenž byl vybrán v 
souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2, 
splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3 
a 4 a přijal tyto stanovy podpisem dopisu 
vyjadřujícího souhlas;

1. „Přidruženým členem“ se rozumí právní 
subjekt nebo seskupení nebo konsorcium 
právních subjektů, usazený v členském 
státě nebo v zemi přidružené k rámcovému 
programu Horizont 2020, jenž byl vybrán v 
souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2, 
splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3 
a 4 a přijal tyto stanovy podpisem dopisu 
vyjadřujícího souhlas, a to poté, co o tom 
rozhodl orgán odpovědný za jeho řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zakládajícím členem jiným než Unie“ 
se rozumí přispěvatelé uvedení v příloze II, 
kteří se individuálně zavázali poskytnout 
vlastní příspěvek ve výši nejméně 
30 milionů EUR po dobu trvání společného 
podniku S2R a přijali tyto stanovy 
podpisem dopisu vyjadřujícího souhlas;

2. 2. „Zakládajícím členem jiným než 
Unie“ se rozumí přispěvatelé uvedení v 
příloze II, kteří se individuálně zavázali 
poskytnout vlastní příspěvek ve výši 
nejméně 30 milionů EUR po dobu trvání 
společného podniku S2R a přijali tyto 
stanovy podpisem dopisu vyjadřujícího 
souhlas, a to poté, co o tom rozhodly 
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orgány odpovědné za jejich řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zakládajícím členem jiným než Unie“ 
se rozumí přispěvatelé uvedení v příloze 
II, kteří se individuálně zavázali
poskytnout vlastní příspěvek ve výši 
nejméně 30 milionů EUR po dobu trvání 
společného podniku S2R a přijali tyto 
stanovy podpisem dopisu vyjadřujícího 
souhlas;

2. „Zakládajícím členem jiným než Unie“ 
se rozumí samostatné právní subjekty,
které se na základě společné vize 
individuálně zavázaly poskytnout vlastní 
příspěvek ve výši nejméně 30 milionů 
EUR po dobu trvání společného podniku 
S2R a přijaly tyto stanovy podpisem 
dopisu vyjadřujícího souhlas; Tyto 
subjekty jsou uvedeny v příloze II;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Inovačními programy“ se rozumí 
tematické oblasti, kolem nichž je 
strukturován hlavní plán S2R uvedený 
v odstavci 4. Inovační programy jsou 
vybírány pro jejich schopnost nejlépe 
dosáhnout přínosů v oblasti výkonnosti 
jednoho nebo více provozních prostředí 
a představovat systémový přístup pro 
železnice. Aniž je dotčeno případné 
rozhodnutí správní rady tuto strukturu 
změnit, hlavní plán S2R by měl počítat s 

3. „Inovačními programy“ se rozumí 
tematické oblasti, kolem nichž je 
strukturován hlavní plán S2R uvedený 
v odstavci 4. Inovační programy jsou 
vybírány pro jejich schopnost nejlépe 
dosáhnout přínosů v oblasti výkonnosti 
jednoho nebo více provozních prostředí 
a představovat systémový přístup pro 
železnice. Do jejich definice spadá také 
rozvoj a testování průkopnických 
inovativních myšlenek. Aniž je dotčeno 
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vytvořením alespoň pěti následujících 
inovačních programů:

případné rozhodnutí správní rady tuto 
strukturu změnit, hlavní plán S2R by měl 
počítat s vytvořením alespoň pěti 
následujících inovačních programů:

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Inovačními programy“ se rozumí 
tematické oblasti, kolem nichž je 
strukturován hlavní plán S2R uvedený 
v odstavci 4. Inovační programy jsou 
vybírány pro jejich schopnost nejlépe 
dosáhnout přínosů v oblasti výkonnosti 
jednoho nebo více provozních prostředí 
a představovat systémový přístup pro 
železnice. Aniž je dotčeno případné 
rozhodnutí správní rady tuto strukturu 
změnit, hlavní plán S2R by měl počítat s 
vytvořením alespoň pěti následujících 
inovačních programů:

3. „Inovačními programy“ se rozumí 
tematické oblasti, kolem nichž je 
strukturován hlavní plán S2R uvedený 
v odstavci 4. Inovační programy jsou 
vybírány pro jejich schopnost nejlépe 
dosáhnout přínosů v oblasti výkonnosti 
jednoho nebo více provozních prostředí 
a představovat systémový přístup pro 
železnice, který bude zaměřen na 
zákazníka. Aniž je dotčeno případné 
rozhodnutí správní rady tuto strukturu 
změnit, hlavní plán S2R by měl počítat s 
vytvořením alespoň pěti následujících 
inovačních programů:

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladově efektivní a spolehlivé 
vysokokapacitní vlaky;

a) nákladově efektivní a spolehlivé vlaky, 
včetně vysokokapacitních a 
vysokorychlostních vlaků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyspělé systémy řízení a kontroly 
provozu;

b) vyspělé systémy řízení a kontroly 
provozu zaměřené na zlepšení interakce 
infrastruktury a provozu a na zlepšení 
interoperability mezi různými druhy 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladově efektivní a spolehlivá
vysokokapacitní infrastruktura;

c) nákladově efektivní a spolehlivé vlaky, 
včetně vysokokapacitních vlaků a 
vysokorychlostní infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladově efektivní a spolehlivá c) nákladově efektivní, udržitelná



PE529.819v01-00 50/81 AM\1020418CS.doc

CS

vysokokapacitní infrastruktura; a spolehlivá vysokokapacitní 
infrastruktura;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 1 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) technologie pro udržitelnou a atraktivní 
evropskou nákladní dopravu.

e) technologie pro udržitelnou a atraktivní 
evropskou nákladní dopravu, včetně 
intermodality a modulárních konceptů, 
mimo jiné v zájmu lepší dostupnosti pro 
cestující a přepravy malých objemů 
nákladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v hlavním plánu S2R uvedeném v čl. 1 
odst. 4 definuje prioritní činnosti v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně rozsáhlých 
demonstračních činností, které jsou nutné 
pro urychlené rozšíření integrovaných, 
interoperabilních a standardizovaných 
technologických inovací nezbytných pro 
podporu jednotného evropského 
železničního prostoru a k dosažení 
provozní excelence železničního systému 
za současného zvýšení kapacity 
a spolehlivosti a snížení nákladů železniční 

a) v hlavním plánu S2R uvedeném v čl. 1 
odst. 4 definuje prioritní činnosti v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně rozsáhlých 
demonstračních činností, které jsou nutné 
pro urychlené rozšíření integrovaných, 
interoperabilních a standardizovaných 
technologických inovací nezbytných pro 
podporu jednotného evropského 
železničního prostoru a k dosažení 
provozní excelence a kvality železničního 
systému za současného zvýšení kapacity, 
výkonnosti, udržitelnosti, interoperability, 
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dopravy; intermodality a spolehlivosti a snížení 
nákladů železniční dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) shromažďuje požadavky uživatelů, 
definuje standardy interoperability, a 
orientuje tak investice do výzkumu a 
inovací směrem k funkčním a tržně 
uplatnitelným řešením;

h) shromažďuje požadavky uživatelů, 
definuje obecné směry pro použitelné 
standardy interoperability, aniž jsou tím 
dotčeny pravomoci agentury ERA a 
vnitrostátních orgánů, a orientuje tak 
investice do výzkumu a inovací směrem k 
funkčním a tržně uplatnitelným řešením;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že společný podnik není novým orgánem, který stanoví 
standardy. Směrnice EU o interoperabilitě (směrnice 2008/57/EU) již stanoví právní rámec 
pro vytváření „technických specifikací pro interoperabilitu“ (TSI). Projekty TSI jsou tak 
připravovány Evropskou agenturou pro železnice (ERA), která jednotlivé subsystémy posuzuje 
po konzultaci se sdruženími a sociálními partnery.

Pozměňovací návrh 107
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha – čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) shromažďuje požadavky uživatelů, 
definuje standardy interoperability, a 
orientuje tak investice do výzkumu a 
inovací směrem k funkčním a tržně 

h) shromažďuje požadavky uživatelů, 
definuje specifikace interoperability a 
technické standardy, a orientuje tak 
investice do výzkumu a inovací směrem k 
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uplatnitelným řešením; funkčním a tržně uplatnitelným řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, železničním 
výrobním odvětvím a ostatními 
zúčastněnými subjekty nezbytnými 
k vytváření průkopnických inovací a 
zajištění masivního zavádění inovačních 
řešení na trh, včetně železničních 
provozovatelů a ostatních zúčastněných 
subjektů na železnici, jakož i aktérů mimo 
tradiční železniční odvětví;

j) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, železničním
výrobním odvětvím a ostatními 
zúčastněnými subjekty nezbytnými 
k vytváření průkopnických inovací a 
zajištění masivního zavádění inovačních 
řešení na trh, včetně organizací 
zastupujících zákazníky, železničních 
provozovatelů a ostatních zúčastněných 
soukromých a veřejných subjektů na 
železnici, jakož i aktérů mimo tradiční 
železniční odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, železničním 
výrobním odvětvím a ostatními 
zúčastněnými subjekty nezbytnými 
k vytváření průkopnických inovací a 
zajištění masivního zavádění inovačních 
řešení na trh, včetně železničních 
provozovatelů a ostatních zúčastněných 

j) navazuje a rozvíjí úzkou a dlouhodobou 
spolupráci mezi Unií, železničním 
výrobním odvětvím a ostatními 
zúčastněnými subjekty nezbytnými 
k vytváření průkopnických inovací a 
zajištění masivního zavádění inovačních 
řešení na trh, zejména železničních 
provozovatelů a ostatních zúčastněných 
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subjektů na železnici, jakož i aktérů mimo 
tradiční železniční odvětví;

subjektů na železnici, a to též na 
regionální úrovni, jakož i aktérů mimo 
tradiční železniční odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) udržuje kontakty s činnostmi v oblasti 
výzkumu a inovací v technické oblasti 
železnic na vnitrostátní i mezinárodní 
úrovni, zejména prostřednictvím 
technologické platformy Evropská poradní 
rada pro železniční výzkum (ERRAC), 
jakož i platformami v jiných oblastech, 
jako je Evropská poradní rada pro výzkum 
silniční dopravy (ERTRAC), Poradní rada 
pro letecký výzkum a inovace v Evropě 
(ACARE), Evropská technologická 
platforma pro vodní dopravu, 
technologická platforma Budoucí výrobní 
technologie, platforma Vyspělé inženýrské 
materiály a technologie (EuMaT) a další;

k) udržuje kontakty s širokou škálou 
zainteresovaných subjektů, včetně 
výzkumných organizací, univerzit atd., a 
navazuje kontakty s činnostmi v oblasti 
výzkumu a inovací v technické oblasti 
železnic na vnitrostátní i mezinárodní 
úrovni, zejména prostřednictvím 
technologické platformy Evropská poradní 
rada pro železniční výzkum (ERRAC), 
jakož i platformami v jiných oblastech, 
jako je Evropská poradní rada pro výzkum 
silniční dopravy (ERTRAC), Poradní rada 
pro letecký výzkum a inovace v Evropě 
(ACARE), Evropská technologická 
platforma pro vodní dopravu, 
technologická platforma Budoucí výrobní 
technologie, platforma Vyspělé inženýrské 
materiály a technologie (EuMaT) a další;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) úzce spolupracuje s celou škálou 
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zúčastněných subjektů, včetně 
výzkumných organizací a univerzit;

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 2 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) úzce spolupracuje s celou škálou 
zúčastněných subjektů, včetně 
výzkumných organizací a univerzit;

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 113
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zakládající členové společného podniku 
S2R jiní než Unie, kteří jsou uvedeni 
v příloze II tohoto nařízení, a přidružení 
členové vybraní v souladu s článkem 4, a 
to po přijetí těchto stanov prostřednictvím 
dopisu vyjadřujícího souhlas. Na tyto členy 
se společně odkazuje jako na členy jiné než 

b) zakládající členové společného podniku 
S2R jiní než Unie, kteří jsou uvedeni 
v příloze II tohoto nařízení, a přidružení 
členové vybraní v souladu s článkem 4, a 
to po přijetí těchto stanov prostřednictvím 
dopisu vyjadřujícího souhlas poté, co o tom 
rozhodly orgány odpovědné za jejich 
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Unie; řízení. Na tyto členy se společně odkazuje 
jako na členy jiné než Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zakládající členové společného podniku 
S2R jiní než Unie, kteří jsou uvedeni 
v příloze II tohoto nařízení, a přidružení 
členové vybraní v souladu s článkem 4, a 
to po přijetí těchto stanov prostřednictvím 
dopisu vyjadřujícího souhlas. Na tyto členy 
se společně odkazuje jako na členy jiné než 
Unie;

b) zakládající členové společného podniku 
S2R jiní než Unie, kteří jsou uvedeni 
v příloze II tohoto nařízení, a přidružení 
členové vybraní v souladu s článkem 4, a 
to po přijetí těchto stanov prostřednictvím 
dopisu vyjadřujícího souhlas poté, co o tom 
rozhodly orgány odpovědné za jejich 
řízení. Na tyto členy se společně odkazuje 
jako na členy jiné než Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud člen společného podniku S2R 
neplní své závazky týkající se 
dohodnutého finančního příspěvku, 
výkonný ředitel tuto skutečnost zapíše 
a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být 
tento nedostatek napraven. Není-li situace 
v této lhůtě napravena, výkonný ředitel 
svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, 
zda má být členství člena neplnícího své 
závazky zrušeno, nebo zda mají být do 
doby, než splní své povinnosti, přijata jiná 
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opatření. Pokud člen neplní své 
povinnosti, může mu správní rada poté, co 
byl vyslechnut a byl mu navržen postup 
vyrovnání závazků, pozastavit hlasovací 
právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přidružení členové společného podniku 
S2R jsou vybíráni 
prostřednictvím otevřené, nediskriminační 
a konkurenční výzvy. První výzva pro 
přidružené členy se vyhlásí nejpozději 
do tří měsíců po zřízení společného 
podniku S2R. Případné další výzvy se řídí 
potřebou klíčových schopností pro 
provádění hlavního plánu S2R. Všechny 
výzvy se zveřejní na internetové stránce 
S2R a oznámí se prostřednictvím skupiny 
zástupců států a dalšími způsoby s cílem 
zajistit co nejširší účast v zájmu dosažení 
cílů hlavního plánu S2R. Společný podnik 
S2R povzbuzuje k účasti malé a střední 
podniky a subjekty z celého železničního 
hodnotového řetězce, jakož i subjekty 
mimo tradiční železniční odvětví.

2. Přidružení členové společného podniku 
S2R jsou vybíráni 
prostřednictvím otevřené, nediskriminační 
a konkurenční výzvy Komise a podléhají 
transparentnímu posouzení správní 
radou. V rámci tohoto posouzení se 
přihlédne mimo jiné k významu a 
potenciální přidané hodnotě žadatele pro 
dosahování cílů společného podniku S2R, 
k finančnímu zdraví žadatele a jakýmkoli 
potenciálním střetům zájmů ohledně cílů 
S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přidružení členové společného podniku 
S2R jsou vybíráni 
prostřednictvím otevřené, nediskriminační 
a konkurenční výzvy. První výzva pro 
přidružené členy se vyhlásí nejpozději 
do tří měsíců po zřízení společného 
podniku S2R. Případné další výzvy se řídí 
potřebou klíčových schopností pro 
provádění hlavního plánu S2R. Všechny 
výzvy se zveřejní na internetové stránce 
S2R a oznámí se prostřednictvím skupiny 
zástupců států a dalšími způsoby s cílem 
zajistit co nejširší účast v zájmu dosažení 
cílů hlavního plánu S2R. Společný podnik 
S2R povzbuzuje k účasti malé a střední 
podniky a subjekty z celého železničního 
hodnotového řetězce, jakož i subjekty 
mimo tradiční železniční odvětví.

2. Přidružení členové společného podniku 
S2R jsou vybíráni 
prostřednictvím otevřené, nediskriminační 
a konkurenční výzvy Komise a podléhají 
transparentnímu posouzení správní 
radou. V rámci tohoto posouzení se 
přihlédne mimo jiné k významu a 
potenciální přidané hodnotě žadatele pro 
dosahování cílů společného podniku S2R, 
k finančnímu zdraví žadatele a 
potenciálním střetům zájmů ohledně cílů 
S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S ohledem na výsledky posouzení 
přijme Komise konečné rozhodnutí 
s cílem zajistit geografickou vyváženost a 
vyváženou účast malých a středních 
podniků, výzkumné obce a subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce, 
jakož i subjektů mimo tradiční železniční 
odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S ohledem na výsledky posouzení 
přijme Komise konečné rozhodnutí 
s cílem zajistit geografickou vyváženost a 
vyváženou účast malých a středních 
podniků, výzkumné obce a subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce, 
jakož i subjektů mimo tradiční železniční 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada posoudí žádosti 
o přidružené členství s přihlédnutím mimo 
jiné k významu a potenciální přidané 
hodnotě žadatele pro dosažení cílů 
společného podniku S2R, k finančnímu 
zdraví žadatele a k případným střetům 
zájmů. Poté o žádosti rozhodne.

3. Správní rada transparentně posoudí 
žádosti o přidružené členství s 
přihlédnutím mimo jiné k významu 
a potenciální přidané hodnotě žadatele pro 
dosažení cílů společného podniku S2R, k 
finančnímu zdraví žadatele a k případným 
střetům zájmů. Poté o žádostech rozhodne.
V konečném rozhodnutí bude zajištěna 
geografická vyváženost.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální vlastní příspěvek požadovaný 
od budoucího přidruženého člena 
představuje 2,5 % celkového rozpočtu 
inovačního programu, kterého se účastní.

4. Minimální vlastní příspěvek požadovaný 
od budoucího přidruženého člena 
představuje 2 % celkového rozpočtu 
inovačního programu, kterého se účastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kterýkoli člen může své členství ve 
společném podniku S2R ukončit. Ukončení 
se stává účinným a neodvolatelným šest 
měsíců po jeho oznámení ostatním členům. 
K tomuto okamžiku je bývalý člen zbaven 
veškerých závazků, kromě těch, které 
společný podnik S2R schválil před 
ukončením členství nebo které mu vznikly 
před ukončením členství.

5. Kterýkoli člen může své členství ve 
společném podniku S2R ukončit. Ukončení 
se stává účinným a neodvolatelným šest 
měsíců po jeho oznámení ostatním členům. 
K tomuto okamžiku je bývalý člen zbaven 
veškerých závazků, kromě těch, které 
společný podnik S2R schválil před 
ukončením členství nebo které mu vznikly 
před ukončením členství. V takových 
případech bude otevřen účet pro 
vyrovnání finančních závazků mezi 
končícím členem a společným podnikem 
S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členství ve společném podniku S2R 
nelze převést na třetí stranu bez 

6. Členství ve společném podniku S2R 
nelze převést na třetí stranu bez 
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předchozího a jednomyslného souhlasu 
správní rady.

předchozího a jednomyslného souhlasu 
správní rady. O tomto souhlasu je 
informována Komise, která má právo 
vznést námitku.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dvou zástupců Komise; a) tří zástupců Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů z
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů mimo tradiční železniční odvětví.

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Ve správní radě bude 
zastoupen přidružený člen, který jakožto 
samostatný právní subjekt splní kritéria 
uvedená v čl. 1 odst. 2 [tj. vlastní 
příspěvek ve výši nejméně 30 milionů 
EUR]. Tyto další zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené územní zastoupení 
subjektů a zaručit zastoupení celého 
železničního hodnotového řetězce i 
subjektů mimo tradiční železniční odvětví.
Alespoň dva z těchto zástupců by měli být 
zástupci železničních podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů mimo tradiční železniční odvětví.

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Ve správní radě bude 
zastoupen přidružený člen, který jakožto 
samostatný právní subjekt splní kritéria 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Tyto další zástupce 
určí správní rada společného podniku S2R 
s cílem zajistit vyvážené zastoupení 
subjektů z celého železničního 
hodnotového řetězce i subjektů mimo 
tradiční železniční odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů mimo tradiční železniční odvětví.

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Ve správní radě bude 
zastoupen přidružený člen, který jakožto 
samostatný právní subjekt splní kritéria 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Tyto další zástupce 
určí správní rada společného podniku S2R 
s cílem zajistit vyvážené zastoupení 
subjektů z celého železničního 
hodnotového řetězce i subjektů mimo 
tradiční železniční odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů z 
celého železničního hodnotového řetězce i 
subjektů mimo tradiční železniční odvětví.

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Ve správní radě bude 
zastoupen přidružený člen, který jakožto 
samostatný právní subjekt splní kritéria 
uvedená v čl. 1 odst. 2 a který přispívá 
k plnění cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 
písm. a), b) a c). Tyto další zástupce určí 
správní rada společného podniku S2R 
s cílem zajistit vyvážené zastoupení 
subjektů z celého železničního 
hodnotového řetězce i subjektů mimo 
tradiční železniční odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby tento typ přidružených členů správní rady přispíval rovněž ke splnění 
všeobecných cílů společného podniku Shift2Rail.

Pozměňovací návrh 129
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů 
z celého železničního hodnotového řetězce 
i subjektů mimo tradiční železniční 

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů 
z celého železničního hodnotového řetězce 
i subjektů mimo tradiční železniční 
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odvětví. odvětví. Při konečném výběru bude 
zajištěna geografická vyváženost.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů 
z celého železničního hodnotového řetězce 
i subjektů mimo tradiční železniční 
odvětví.

c) alespoň dvou zástupců přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů 
z celého železničního hodnotového řetězce 
i subjektů mimo tradiční železniční 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) alespoň jednoho zástupce 
zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci musí být rovněž považováni za zainteresované subjekty, neboť jsou vývojem 
nových technologií přímo dotčeni. Pokud je dotčen lidských faktor, je nutné vzít v úvahu 
pracovní a sociální aspekty.
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Pozměňovací návrh 132
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zástupce Evropské agentury pro železnice 
a předseda nebo místopředseda skupiny 
zástupců států se schůzí správní rady 
účastní jako pozorovatelé.

Zástupce Evropské agentury pro železnice 
a předseda nebo místopředseda skupiny 
zástupců států se schůzí správní rady 
účastní jako pozorovatelé a účastní se 
jednání na těchto schůzích, avšak nemají 
právo hlasovat.

Předseda vědeckého výboru má v případě, 
že je předmětem diskuse otázka týkající se 
jeho úkolů, právo účastnit se zasedání 
správní rady a jejích jednání jako 
pozorovatel, nemá však hlasovací právo.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 133
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zástupce Evropské agentury pro železnice 
a předseda nebo místopředseda skupiny 
zástupců států se schůzí správní rady 
účastní jako pozorovatelé.

Zástupce Evropské agentury pro železnice 
se schůzí správní rady účastní jako 
pozorovatel.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 134
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda či místopředseda skupiny 
zástupců států mají právo účastnit se 
zasedání správní rady jako pozorovatelé a 
podílet se na jejím jednání, ale nemají 
hlasovací právo.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 135
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda vědeckého výboru má v případě, 
že je předmětem diskuse otázka týkající se 
jeho úkolů, právo účastnit se zasedání 
správní rady a jejích jednání jako 
pozorovatel, nemá však hlasovací právo.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 136
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předseda či místopředseda výboru 
Evropského parlamentu pro dopravu mají 
právo účastnit se zasedání správní rady 
jako pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 8 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v rámci své úlohy ve správní radě 
zajišťuje koordinaci činností společného 
podniku S2R a relevantních činností 
programu Horizont 2020 s cílem 
podporovat součinnost při určování 
priorit, na něž se vztahuje spolupráce v 
oblasti výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.



AM\1020418CS.doc 67/81 PE529.819v01-00

CS

Pozměňovací návrh 138
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Komise v rámci své úlohy ve správní 
radě zajišťuje koordinaci činností 
společného podniku S2R a relevantních 
činností programu Horizont 2020 s cílem 
podporovat součinnost při určování 
priorit, na něž se vztahuje spolupráce v 
oblasti výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 8 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozhoduje o konečném složení správní 
rady, a to zejména tím, že vybírá zástupce 
přidružených členů, kteří nesplňují 
kritéria stanovená v čl. 1 odst. 2. Při 
konečném výběru by měla být zajištěna 
vyvážená účast malých a středních 
podniků a subjektů z celého železničního 
hodnotového řetězce, a to i mimo tradiční 
železniční odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje po
otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí.

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada na základě zásluh a doložených 
správních a řídicích dovedností i 
relevantních schopností a zkušeností ze 
seznamu kandidátů navržených Komisí po 
otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení, které následovalo po zveřejnění 
výzvy k projevení zájmu v Úředním 
věstníku Evropské unie a jinde, a to na 
základě kladného stanoviska Evropského 
parlamentu.

Kandidáti vybraní správní radou zodpoví 
před svým jmenováním otázky členů 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
a Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonného ředitele jmenuje po 
otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí.

1. Výkonného ředitele jmenuje po 
otevřeném a transparentním výběrovém 
řízení správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí. Evropský parlament 
má právo vznést námitku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 10 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pravidelně informuje skupinu 
zástupců států a vědecký výbor o všech
záležitostech souvisejících s jejich poradní 
rolí;

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 143
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 10 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pravidelně informuje skupinu 
zástupců států a vědecký výbor o všech 
záležitostech souvisejících s jejich poradní 
rolí;

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 144
Monica Luisa Macovei
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Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 10 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výkonný ředitel zřídí programovou 
kancelář, která pod jeho vedením vykonává 
všechny podpůrné úkoly vyplývající 
z tohoto nařízení. Programová kancelář je 
složena ze zaměstnanců společného 
podniku S2R a plní zejména tyto úkoly:

5. Výkonný ředitel zřídí programovou 
kancelář, která pod jeho vedením vykonává 
všechny podpůrné úkoly vyplývající 
z tohoto nařízení.

Výkonný ředitel stanoví do jednoho roku 
od zřízení společného podniku:

– strategii proti podvodům,

– strategii pro předcházení střetu zájmů 
a řešení situací střetu zájmů, a

– strategii na ochranu informátorů.

Výkonný ředitel předá tyto strategie 
správní radě. Výkonný ředitel 
vypracovává pravidelný přezkum všech 
strategií a jejich příslušných prováděcích 
pravidel.

Programová kancelář je složena ze 
zaměstnanců společného podniku S2R a 
plní zejména tyto úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská agentura pro železnice má status 
pozorovatele ve správní radě a přispívá 
k definování a realizaci hlavního plánu 
S2R, zejména prováděním těchto 
poradních úkolů:

Evropská agentura pro železnice přispívá 
k definování a realizaci hlavního plánu 
S2R, zejména prováděním těchto 
poradních úkolů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhování možných změn hlavního 
plánu S2R a ročních pracovních plánů, 
zejména s cílem zajistit, aby byly pokryty 
potřeby výzkumu související s realizací 
jednotného evropského železničního 
prostoru;

a) navrhování možných změn hlavního 
plánu S2R a ročních pracovních plánů, 
zejména s cílem zajistit, aby byly pokryty 
potřeby výzkumu související s realizací 
jednotného evropského železničního 
prostoru, a to při zajištění relevantnosti 
těchto změn z hlediska cílů stanovených 
v čl. 2 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navrhování technických norem pro 
výzkum, vývoj a schvalování v zájmu 
zajištění interoperability a bezpečnosti 
výsledků, po konzultaci se zúčastněnými 
subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) 
tohoto nařízení;

b) navrhování obecných směrů pro 
výzkum a vývoj vedoucích k technickým 
standardům v zájmu zajištění 
interoperability a bezpečnosti výsledků, po 
konzultaci se zúčastněnými subjekty 
uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jörg Leichtfried
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Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navrhování technických norem pro 
výzkum, vývoj a schvalování v zájmu 
zajištění interoperability a bezpečnosti 
výsledků, po konzultaci se zúčastněnými 
subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) 
tohoto nařízení;

b) navrhování obecných pokynů pro 
výzkum, vývoj a schvalování v zájmu 
zajištění interoperability a bezpečnosti 
výsledků, po konzultaci se zúčastněnými 
subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 13 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aktualizace strategické orientace a 
hlavního plánu S2R a pokrok při 
dosahování jejich cílů;

a) stanovení a aktualizace strategické 
orientace a hlavního plánu S2R a pokrok 
při dosahování jejich cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 13 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stavu příslušných vnitrostátních a 
regionálních programů výzkumu a inovací 
a určení potenciálních oblastí spolupráce, 
včetně zavádění příslušných technologií,

a) stavu příslušných vnitrostátních a 
regionálních programů výzkumu a inovací 
a určení potenciálních oblastí spolupráce, 
včetně zavádění příslušných technologií
v zájmu využití součinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Skupině zástupců států jsou 
pravidelně poskytovány informace mimo 
jiné o účasti na akcích financovaných 
společným podnikem S2R, o výsledku 
jednotlivých výzev k předkládání návrhů a 
provádění jednotlivých projektů, o 
soudržnosti s dalšími příslušnými 
programy Unie a o plnění rozpočtu 
společného podniku S2R.

Or. en

Odůvodnění

Výsledek třístranného dialogu o IIP.

Pozměňovací návrh 152
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Skupině zástupců států jsou 
pravidelně poskytovány informace mimo 
jiné o účasti na akcích financovaných 
společným podnikem S2R, o výsledku 
jednotlivých výzev k předkládání návrhů a 
provádění jednotlivých projektů, o 
soudržnosti s dalšími příslušnými 
programy Unie a o plnění rozpočtu 
společného podniku S2R.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 153
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zástupců států může z vlastního 
podnětu společnému podniku S2R vydávat 
doporučení v technických, řídicích a 
finančních záležitostech, zejména pokud 
mají vliv na vnitrostátní nebo regionální 
zájmy. Společný podnik S2R informuje 
skupinu zástupců států o opatřeních 
navazujících na tato doporučení.

6. Skupina zástupců států může z vlastního 
podnětu správní radě vydávat doporučení 
v technických, řídicích a finančních 
záležitostech, zejména pokud mají vliv na 
vnitrostátní nebo regionální zájmy. Správní 
rada informuje skupinu zástupců států o 
opatřeních navazujících na tato doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem plnění úkolů stanovených v 
článku 2 může správní rada společného 
podniku S2R zřídit omezený počet 
pracovních skupin k výkonu činností, 
kterými je správní rada pověří. Tyto 
skupiny jsou složeny z odborníků a pracují 
transparentně.

1. Za účelem plnění úkolů stanovených v 
článku 2 může správní rada společného 
podniku S2R zřídit omezený počet 
pracovních skupin k výkonu činností, 
kterými je správní rada pověří. Tyto 
skupiny jsou složeny z odborníků, včetně 
výzkumných organizací, malých a 
středních podniků a provozovatelů 
železniční dopravy, a pracují transparentně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem plnění úkolů stanovených v 
článku 2 může správní rada společného 
podniku S2R zřídit omezený počet 
pracovních skupin k výkonu činností, 
kterými je správní rada pověří. Tyto 
skupiny jsou složeny z odborníků a pracují 
transparentně.

1. Za účelem plnění úkolů stanovených v 
článku 2 může správní rada společného 
podniku S2R zřídit omezený počet 
pracovních skupin k výkonu činností, 
kterými je správní rada pověří. Tyto 
skupiny jsou složeny z odborníků 
s patřičnými odbornými znalostmi
a pracují transparentně.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příspěvků ve formě věcného plnění 
jiných členů než Unie a jejich přidružených 
subjektů, jež představují náklady, které jim 
vznikly při provádění nepřímých akcí, po 
odečtení příspěvku společného podniku a 
veškerých jiných příspěvků Unie na tyto 
náklady.

b) příspěvků ve formě věcného či 
peněžitého plnění jiných členů než Unie a 
jejich přidružených subjektů, jež 
představují náklady, které jim vznikly při 
provádění nepřímých akcí, po odečtení 
příspěvku společného podniku a veškerých 
jiných příspěvků Unie na tyto náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 40 % se přidělí zakládajícím členům 
jiným než Unie a jejich přidruženým 
subjektům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 30 % se přidělí přidruženým členům 
a jejich přidruženým subjektům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejméně 30 % se přidělí na základě 
konkurenčních výzev k předkládání návrhů 
a výzev k předkládání nabídek.

c) 100 % se přidělí na základě 
konkurenčních výzev k předkládání návrhů 
a výzev k předkládání nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 15. února každého roku předloží 
výkonný ředitel správní radě ke schválení 
výroční zprávu o činnosti týkající se 
pokroku dosaženého společným podnikem 
S2R v předchozím kalendářním roce, a to 
zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu 
plánu pro daný rok. Tato zpráva obsahuje 
mimo jiné informace o těchto 
záležitostech:

2. Do dvou měsíců od ukončení každého
rozpočtového roku předloží výkonný 
ředitel správní radě ke schválení výroční 
zprávu o činnosti týkající se pokroku 
dosaženého společným podnikem S2R v 
předchozím kalendářním roce, a to 
zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu 
plánu pro daný rok. Tato zpráva obsahuje 
mimo jiné informace o těchto 
záležitostech:

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 161
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 15. února každého roku předloží 
výkonný ředitel správní radě ke schválení 
výroční zprávu o činnosti týkající se 
pokroku dosaženého společným podnikem 
S2R v předchozím kalendářním roce, a to 
zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu 
plánu pro daný rok. Tato zpráva obsahuje 
mimo jiné informace o těchto 
záležitostech:

2. Do dvou měsíců od ukončení každého 
rozpočtového roku předloží výkonný 
ředitel správní radě ke schválení výroční 
zprávu o činnosti týkající se pokroku 
dosaženého společným podnikem S2R v 
předchozím kalendářním roce, a to 
zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu 
plánu pro daný rok. Tato zpráva obsahuje 
mimo jiné informace o těchto 
záležitostech:

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokrok při plnění cílů S2R 
(stanovených v čl. 2 odst. 2) a návrhy na 
další nezbytnou práci vedoucí ke splnění 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik S2R podává Komisi 
každoročně zprávu v souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik S2R podává Komisi 
každoročně zprávu v souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

3. Do 1. března následujícího 
rozpočtového roku předá účetní 
společného podniku S2R účetnímu 
Komise a Účetnímu dvoru předběžnou 



AM\1020418CS.doc 79/81 PE529.819v01-00

CS

účetní závěrku.

Do 31. března následujícího rozpočtového 
roku zašle společný podnik S2R 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a 
finančním řízení.

Po obdržení vyjádření Účetního dvora 
k prozatímní účetní závěrce společného 
podniku S2R podle článku 148 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 vypracuje 
účetní konečnou účetní závěrku 
společného podniku S2R a výkonný
ředitel ji předá správní radě k vyjádření.

Správní rada vydá ke konečné účetní 
závěrce společného podniku S2R 
stanovisko.

Do 1. července následujícího 
rozpočtového roku předloží výkonný 
ředitel konečnou účetní závěrku se 
stanoviskem správní rady Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru.

Do 15. listopadu následujícího roku se 
konečná účetní závěrka zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Výkonný ředitel předá Účetnímu dvoru 
odpověď na připomínky uvedené ve 
výroční zprávě Účetního dvora do 30. září.
Tuto odpověď zašle též správní radě.

Výkonný ředitel předloží v souladu 
s čl. 165 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropskému parlamentu na 
jeho žádost veškeré informace nezbytné 
pro hladký průběh udílení absolutoria za 
daný rozpočtový rok.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.
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Pozměňovací návrh 165
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku S2R 
kontroluje nezávislý auditor v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

vypouští se

Účetnictví společného podniku S2R 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální otázka. Tento pozměňovací návrh odráží výsledek třístranného dialogu o balíčku 
IIP.

Pozměňovací návrh 166
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku S2R 
kontroluje nezávislý auditor v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

4. 1. Do 1. března následujícího 
rozpočtového roku předá účetní 
společného podniku S2R účetnímu 
Komise a Účetnímu dvoru předběžnou 
účetní závěrku.

Do 31. března následujícího rozpočtového 
roku zašle společný podnik S2R 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a 
finančním řízení.

Po obdržení vyjádření Účetního dvora 
k prozatímní účetní závěrce společného 
podniku S2R podle článku 148 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 vypracuje 
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účetní konečnou účetní závěrku 
společného podniku S2R a výkonný 
ředitel ji předá správní radě k vyjádření.

Správní rada vydá ke konečné účetní 
závěrce společného podniku S2R 
stanovisko.

Do 1. července následujícího 
rozpočtového roku předloží výkonný 
ředitel konečnou účetní závěrku se 
stanoviskem správní rady Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru.

Do 15. listopadu následujícího roku se 
konečná účetní závěrka zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Výkonný ředitel předá Účetnímu dvoru 
odpověď na připomínky uvedené ve 
výroční zprávě Účetního dvora do 30. září.
Tuto odpověď zašle též správní radě.

Výkonný ředitel předloží v souladu 
s čl. 165 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 Evropskému parlamentu na 
jeho žádost veškeré informace nezbytné 
pro hladký průběh udílení absolutoria za 
daný rozpočtový rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku S2R 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

vypouští se

Or. en


