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Muudatusettepanek 25
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. annab heakskiitva arvamuse komisjoni
ettepanekule muudetud kujul;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku 
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seotud eesmärke ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Liit võib 
osaleda sellises partnerluses rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
asutatud ühisettevõtete kaudu.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.
detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr
1291/2013 (millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm Horisont 2020 aastateks 
2014–2020, edaspidi „raamprogramm 
Horisont 2020”) eesmärk on saavutada 
teadusuuringute ja innovatsiooni suuremat 
mõju, viies ELi ja erasektori rahalised 
vahendid kokku selliseid valdkondi 
hõlmavas avaliku ja erasektori 
partnerluses, milles teadusuuringud ja 
innovatsioon saavad aidata saavutada liidu 
üldisemaid konkurentsivõimega seotud 
eesmärke, anda erainvesteerimisele 
finantsvõimendust ning lahendada 
ühiskonnaprobleeme. Need partnerlused 
peaksid tuginema võetud pikaajalistele 
kohustustele, sealhulgas kõikide 
partnerite tasakaalustatud panusele, 
vastutama oma sihtide saavutamise eest 
ning olema kooskõlas liidu strateegiliste 
eesmärkidega, mis on seotud teadus- ja 
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arendustegevuse ning innovatsiooniga. 
Partnerlussuhete juhtimine ja toimimine 
peaks olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik ning andma 
osalemisvõimaluse paljudele eri 
sidusrühmadele, kes on tegevad oma 
konkreetses valdkonnas. Liit võib osaleda 
sellises partnerluses aluslepingu artikli 187 
alusel asutatud ühisettevõtetele antavate 
rahaliste toetuste kaudu.

__________________ __________________
12 ELT ... [H2020 RP]. 12 ELT ... [H2020 RP].

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi 
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seotud eesmärke ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Liit võib 
osaleda sellises partnerluses rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.
detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr
1291/2013 eesmärk on saavutada 
teadusuuringute ja innovatsiooni suuremat 
mõju, viies ELi ja erasektori rahalised 
vahendid kokku keskseid valdkondi 
hõlmavas avaliku ja erasektori 
partnerluses, milles teadusuuringud ja 
innovatsioon saavad aidata saavutada liidu 
üldisemaid konkurentsivõimega seotud 
eesmärke, anda erainvesteerimisele 
finantsvõimendust ning lahendada 
ühiskonnaprobleeme. Need partnerlused 
peaksid põhinema pikaajalistel 
kohustustel, mis hõlmavad kõikide 
partnerite tasakaalustatud osamakseid, 
nad peaksid vastutama oma eesmärkide 
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asutatud ühisettevõtete kaudu. saavutamise eest ja olema kooskõlas liidu 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni strateegiliste eesmärkidega. 
Partnerlussuhete juhtimine ja toimimine 
peaks olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik ning andma 
osalemisvõimaluse paljudele eri 
sidusrühmadele, kes on tegevad oma 
konkreetses valdkonnas. Liit võib osaleda 
sellises partnerluses aluslepingu artikli 187 
alusel vastavalt otsusele nr 1982/2006/EÜ
asutatud ühisettevõtetele antavate rahaliste 
toetuste kaudu.

__________________ __________________
12 ELT ... [H2020 RP]. 12 ELT ... [H2020 RP].

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 28
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku 
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku 
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
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konkurentsivõimega seotud eesmärke ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Liit võib 
osaleda sellises partnerluses rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
asutatud ühisettevõtete kaudu.

konkurentsivõimega seotud eesmärke ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Liit võib 
osaleda sellises partnerluses aluslepingu 
artikli 187 alusel asutatud ühisettevõtetele 
antavate rahaliste toetuste kaudu. Nende 
partnerluste juhtimine ja toimimine peaks 
olema avatud, läbipaistev, tulemuslik ja 
tõhus ning andma suurele hulgale oma 
konkreetsetes valdkondades aktiivsetele 
sidusrühmadele võimaluse osaleda
pikaajaliste kohustuste alusel.

__________________ __________________
12 ELT ... [H2020 RP]. 12 ELT ... [H2020 RP].

Or. en

Muudatusettepanek 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku 
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seotud eesmärke ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Liit võib 
osaleda sellises partnerluses rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
asutatud ühisettevõtete kaudu.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020, edaspidi
„raamprogramm Horisont 2020”)12

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, viies ELi ja 
erasektori rahalised vahendid kokku 
selliseid valdkondi hõlmavas avaliku ja 
erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seotud eesmärke, 
suurendada erasektori investeeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
lahendada ühiskonnaprobleeme. Nende 
partnerluste juhtimine ja toimimine peab 
olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik. Liit võib osaleda sellises 
partnerluses aluslepingu artikli 187 alusel 
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asutatud ühisettevõtetele antavate rahaliste 
toetuste kaudu.

__________________ __________________
12 ELT ... [H2020 RP]. 12 ELT ... [H2020 RP].

Or. en

Muudatusettepanek 30
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta
otsusega (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse raamprogrammi Horisont 
2020 (2014–2020) rakendamise 
eriprogramm,13 võib toetust 
raamprogrammi Horisont 2020 all 
asutatud ühisettevõtetele anda kõnealuses 
otsuses sätestatud tingimustel.

(4) Kooskõlas määrusega (EL) nr 
291/2013 ja nõukogu otsusega (EL) nr
2013/743 tuleks täiendavat toetust anda 
vastavalt otsusele nr 1982/2006 asutatud 
ühisettevõtetele otsuses (EL) nr .../2013 
sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
13 ELT ... [H2020 EP]. 13 ELT ... [H2020 EP].

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 31
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega (EL) nr .../2013, millega 

(4) Kooskõlas määrusega (EL) nr 
291/2013 ja nõukogu ... 2013. aasta 
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kehtestatakse raamprogrammi Horisont 
2020 (2014–2020) rakendamise 
eriprogramm,13 võib toetust 
raamprogrammi Horisont 2020 all asutatud 
ühisettevõtetele anda kõnealuses otsuses 
sätestatud tingimustel.

otsusega (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse raamprogrammi Horisont 
2020 (2014–2020) rakendamise 
eriprogramm,13 võib toetust 
raamprogrammi Horisont 2020 all asutatud 
ühisettevõtetele anda kõnealuses otsuses 
sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
13 ELT ... [H2020 EP]. 13 ELT ... [H2020 EP].

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 32
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Parlamendi 10. septembri 
2013. aasta resolutsioonis "Euroopa 
transporditehnoloogia strateegia 
edendamine Euroopa tulevase 
jätkusuutliku liikuvuse huvides" 
(2012/2298 (INI)) tuvastati muu hulgas 
vajadus keskenduda säästvate 
taristuelementide väljatöötamisele, mille 
abil aidata kaasa üleminekule selliste 
taastuvate põhimaterjalide nagu puit või 
komposiitmaterjalid kasutamisele 
raudteetaristu komponentidena.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, tõhusama, säästvama ja 
atraktiivsema raudteeturu loomist 
kooskõlas raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori tõhustamine riigikassa 
huvides, raudteevõrgu läbilaskevõime 
märkimisväärne suurendamine või 
ajakohastamine nii, et raudtee suudaks 
pakkuda tõhusat konkurentsi ning haaraks 
endale märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest, raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele, sektori 
koostalitlusvõimet piiravate tehniliste 
takistuste kõrvaldamine ning 
raudteetranspordiga seotud negatiivsete 
välistegurite vähendamine. Ühisettevõtte 
S2R edusamme nende eesmärkide 
saavutamisel tuleks hinnata tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel.

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, tõhusama, säästvama ja 
atraktiivsema raudteeturu loomist 
kooskõlas raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori suurem tõhusus ja säästvus
riigikassa huvides; raudteevõrgu 
läbilaskevõime märkimisväärne 
suurendamine või ajakohastamine nii, et 
raudtee suudaks pakkuda tõhusat 
konkurentsi ning haaraks endale 
märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest; raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele; sektori 
koostalitlusvõimet ja intermodaalsust
piiravate tehniliste takistuste 
kõrvaldamine; ning raudteetranspordiga 
seotud negatiivsete välistegurite, nagu 
energia tarbimine ja müra vähendamine 
selle tekkekohas. Ühisettevõtte S2R 
edusamme nende eesmärkide saavutamisel 
tuleks hinnata tulemuslikkuse põhinäitajate 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elena Băsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, tõhusama, säästvama ja 
atraktiivsema raudteeturu loomist 
kooskõlas raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori tõhustamine riigikassa 
huvides, raudteevõrgu läbilaskevõime 
märkimisväärne suurendamine või 
ajakohastamine nii, et raudtee suudaks 
pakkuda tõhusat konkurentsi ning haaraks 
endale märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest, raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele, sektori 
koostalitlusvõimet piiravate tehniliste 
takistuste kõrvaldamine ning 
raudteetranspordiga seotud negatiivsete 
välistegurite vähendamine. Ühisettevõtte 
S2R edusamme nende eesmärkide 
saavutamisel tuleks hinnata tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel.

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, luues samas uusi 
töövõimalusi, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, tõhusama, säästvama ja 
atraktiivsema raudteeturu loomist 
kooskõlas raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori tõhustamine riigikassa 
huvides; raudteevõrgu läbilaskevõime 
märkimisväärne suurendamine või 
ajakohastamine nii, et raudtee suudaks 
pakkuda tõhusat konkurentsi ning haaraks 
endale märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest; raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele; sektori 
koostalitlusvõimet piiravate tehniliste 
takistuste kõrvaldamine; ning 
raudteetranspordiga seotud negatiivsete 
välistegurite vähendamine. Ühisettevõtte 
S2R edusamme nende eesmärkide 
saavutamisel tuleks hinnata tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, tõhusama, säästvama ja 
atraktiivsema raudteeturu loomist 
kooskõlas raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori tõhustamine riigikassa 
huvides, raudteevõrgu läbilaskevõime 
märkimisväärne suurendamine või 
ajakohastamine nii, et raudtee suudaks 
pakkuda tõhusat konkurentsi ning haaraks 
endale märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest, raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele, sektori 
koostalitlusvõimet piiravate tehniliste 
takistuste kõrvaldamine ning 
raudteetranspordiga seotud negatiivsete 
välistegurite vähendamine. Ühisettevõtte 
S2R edusamme nende eesmärkide 
saavutamisel tuleks hinnata tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel.

(7) Ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi
„ühisettevõte S2R”) peaks olema avaliku ja 
erasektori partnerlus, mille eesmärk on 
soodustada ja paremini kooskõlastada liidu 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid 
raudteesektoris, et kiirendada ja hõlbustada 
ELis lõimituma, kasutajasõbralikuma,
tõhusama, säästvama ja atraktiivsema 
raudteeturu loomist kooskõlas 
raudteesektori ärivajadustega ja 
üldeesmärgiga luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond. Eeskätt peaks ühisettevõte 
S2R aitama saavutada 2011. aasta valges 
raamatus ja neljandas raudteepaketis 
kindlaks määratud erieesmärke, sh 
raudteesektori suurem tõhusus riigikassa 
huvides; raudteevõrgu läbilaskevõime 
märkimisväärne suurendamine või 
ajakohastamine nii, et raudtee suudaks 
pakkuda tõhusat konkurentsi ning haaraks 
endale märgatavalt suurema osa reisija- ja 
kaubavedudest; raudteeteenuste kvaliteedi 
parandamine vastavalt rongireisijate ja 
ekspediitorite vajadustele; sektori 
koostalitlusvõimet piiravate tehniliste 
takistuste kõrvaldamine; ning 
raudteetranspordiga seotud negatiivsete 
välistegurite vähendamine. Ühisettevõtte 
S2R edusamme nende eesmärkide 
saavutamisel tuleks hinnata tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema 
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avatul ja läbipaistval moel ning esitama 
kogu asjakohase teabe õigeaegselt 
asjaomastele asutustele ning samuti 
edendama oma tegevust, sealhulgas 
laiemale avalikkusele suunatud 
teavitamise ja teabelevitamistegevuste 
kaudu. Ühisettevõte organite kodukord 
tuleks teha üldsusele kättesaadavaks

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 37
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema 
avatul ja läbipaistval moel ning esitama 
kogu asjakohase teabe õigeaegselt 
asjaomastele asutustele ning samuti 
edendama oma tegevust, sealhulgas 
laiemale avalikkusele suunatud 
teavitamise ja teabelevitamistegevuste 
kaudu. Ühisettevõte kodukord tuleks teha 
üldsusele kättesaadavaks

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 38
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Algatuse S2R oluline element on 
tööstusharu märkimisväärne osalus.
Seepärast on väga tähtis, et tööstusharu 
panus oleks vähemalt sama suur kui 
avaliku sektori eelarves algatuse S2R jaoks 
ette nähtud summa. Seega võivad liikmeks 
saada muud avaliku või erasektori üksused, 
kes on nõus panustama ühisettevõtte S2R 
valdkonnas teadus- ja 
innovatsioonitegevuse elluviimiseks 
vajalikke vahendeid.

(10) Algatuse S2R oluline element on 
tööstusharu märkimisväärne osalus.
Seepärast on väga tähtis, et tööstusharu 
panus oleks vähemalt sama suur kui 
avaliku sektori eelarves algatuse S2R jaoks 
ette nähtud summa. Seega võivad liikmeks 
saada muud avaliku või erasektori üksused, 
kes on nõus panustama ühisettevõtte S2R 
valdkonnas teadus- ja 
innovatsioonitegevuse elluviimiseks 
vajalikke vahendeid. Üksustel, kes on 
valmis eraldama ressursse, on 
ühisettevõtte juhtimises samaväärne roll, 
kui asutajaliikmetel.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Raamprogramm Horisont 2020 
peaks aitama kaasa teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahelise lõhe sulgemisele
Euroopa Liidus, edendades koostoimet 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega (ESIF). Seetõttu 
peaks ühisettevõte S2R püüdma arendada 
tihedat koostoimet ESIFiga, mis saab 
eelkõige parandada kohalikku, 
piirkondlikku ja riiklikku teadusuuringute 
ja innovatsioonivõimet S2R ühisettevõtte 
tegevusvaldkonnas ning toetada 
jõupingutusi aruka spetsialiseerumise 
nimel.
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Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
ühisettevõte S2R pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige liikmete rahalise toetamise ja 
kõige asjakohasemate meetmete, nagu
riigihanke või projektikonkursside põhjal 
toetuse määramise kaudu.

(12) Oma eesmärkide saavutamiseks ning 
selle tagamiseks, et ka muud osalejad 
(eelkõige VKEd) ja rahastajad saaksid 
õiglases ulatuses osaleda, peaks 
ühisettevõte S2R avatud ja läbipaistva 
menetluse kaudu pakkuma tegevustele 
ELi panust, eelkõige liikmete rahalise
toetamisega, näiteks riigihanke või 
projektikonkursside põhjal toetuse 
määramise kaudu, millele eelneb avalik ja 
läbipaistev konkursikutse.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
ühisettevõte S2R pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige liikmete rahalise toetamise ja 
kõige asjakohasemate meetmete, nagu 
riigihanke või projektikonkursside põhjal 
toetuse määramise kaudu.

(12) Oma eesmärkide saavutamiseks ja 
Euroopa ühtse raudteesektori 
moderniseerimise toetamiseks peaks 
ühisettevõte S2R pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige liikmete rahalise toetamise ja 
kõige asjakohasemate meetmete, nagu 
riigihanke või projektikonkursside põhjal 
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toetuse määramise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema 
läbipaistvalt ja edastama kogu asjakohase 
saadaoleva teabe oma asjakohastele 
organitele ning propageerima sellele 
vastavalt oma tegevust.

(13) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema 
läbipaistvalt ja kehtestama mehhanismi 
konsulteerimiseks kõigi huvitatud 
osalistega, kes kasutavad raudteesektori 
kaupu ja teenuseid, ja edastama kogu 
asjakohase saadaoleva teabe oma 
asjakohastele organitele ning propageerima 
sellele vastavalt oma tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema 
läbipaistvalt ja edastama kogu asjakohase 
saadaoleva teabe oma asjakohastele 
organitele ning propageerima sellele 
vastavalt oma tegevust.

(13) Ühisettevõte S2R peaks tegutsema
avatult ja läbipaistvalt ja edastama kogu 
asjakohase saadaoleva teabe oma 
asjakohastele organitele ning propageerima 
sellele vastavalt oma tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Josefa Andrés Barea
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Avatuse ja läbipaistvuse tagamiseks 
ja osalemise hõlbustamiseks peaks 
ühisettevõte S2R kasutama ka 
elektroonilisi vahendeid, mida haldab 
komisjon. Seetõttu tuleks ühisettevõtte 
S2R poolt esitatud konkursikutsed 
avaldada nii osalejatele mõeldud ühtses 
portaalis kui ka teistes raamprogrammi 
Horisont 2020 elektroonilistes 
teabelevikanalites, mida haldab komisjon. 
Lisaks peaks ühisettevõte S2R tegema 
kättesaadavaks asjakohased andmed 
(muu hulgas ettepanekute, taotlejate, 
toetuste ning osalejate kohta), et neid 
saaks kanda raamprogrammi Horisont 
2020 aruandlus- ja teabelevi 
elektroonilistesse süsteemidesse, mida 
haldab komisjon, ning tegema seda 
asjakohases vormis ja komisjoni 
aruandluskohustusele vastava 
sagedusega.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 45
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühisettevõtte S2R rahastatud
kaudsetes meetmetes osalemine peaks 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) nr

(16) Osalus kaudses ühisettevõtte IMI2
rahastatud tegevuses peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1290/2013, millega 
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.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) Horisont 
2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad16.

kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja
levitamiseeskirjad. Ühisettevõte S2R 
peaks lisaks tagama nende eeskirjade 
järjekindla kohaldamise komisjoni poolt 
vastu võetud asjakohaste meetmete põhjal.

__________________ __________________
16 ELT ... [H2020 rPE]. 16 ELT ... [H2020 rPE].

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 46
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühisettevõtte S2R rahastatud 
kaudsetes meetmetes osalemine peaks 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) nr
.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) Horisont 
2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad16.

(16) Ühisettevõtte S2R rahastatud 
kaudsetes meetmetes osalemine peaks 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) nr
.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) Horisont 
2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad16.
Ühisettevõte S2R peaks lisaks tagama 
nende eeskirjade järjekindla kohaldamise 
komisjoni poolt vastu võetud asjakohaste 
meetmete põhjal.

__________________ __________________
16 ELT ... [H2020 rPE]. 16 ELT ... [H2020 rPE].

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Ühisettevõte S2R peaks 
tehnoloogiauuringute, tootearenduse ja 
tootetutvustuse meetmete liigitamisel 
võtma arvesse tehnilise valmiduse taset 
käsitlevaid OECD määratlusi.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus, mis on seotud kõikide ühiste tehnoloogiaalgatustega teadusuuringute 
teostamiseks valdkondades, kus tehnilise valmiduse taseme mõiste on laialdaselt kasutusel, 
näiteks transpordi-uuringud. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolse kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 48
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki saavutada 
suuremat lihtsustamist ja järjepidevust, 
peaksid kõik S2R raames läbi viidavad 
projektikonkursid arvestama 
raamprogrammi Horisont 2020 kestusega.

Or. en
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Selgitus

IIP paketti käsitleva kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 49
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamise kontrolli dubleerimise 
vältimine õigustab seda, et ühisettevõtte 
S2R raamatupidamist ei peaks 
kontrollikoda kontrollima.

(21) Arvestades ühisettevõtete eripära ja 
hetkeseisu ning selleks, et tagada 
järjepidevus 7. raamprogrammiga, tuleks 
ühisettevõtete suhtes jätkuvalt kohaldada 
eraldi heakskiitu. Erandina määruse nr 
966/2012 (EL, Euratom) artikli 60 lõikest 
7 ja artiklist 209, peaks seetõttu S2R 
ühisettevõtte eelarve täitmise kohta 
andma heakskiidu Euroopa Parlament 
nõukogu soovituse põhjal. Seetõttu ei 
tuleks kohaldada artikli 60 lõikes 5 
sätestatud aruandluse nõudeid liidu poolt 
ühisettevõttesse S2R tehtava panuse 
kohta, vaid need tuleks võimaluse piires 
ühtlustada nõuetega, mis on ette nähtud 
määruse nr 966/2012 (EL, Euratom)
artiklis 208 nimetatud asutuste jaoks. 
Raamatupidamisarvestust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust peaks auditeerima 
kontrollikoda.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 50
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamise kontrolli dubleerimise 
vältimine õigustab seda, et ühisettevõtte 
S2R raamatupidamist ei peaks 
kontrollikoda kontrollima.

(21) Arvestades ühisettevõtete eripära ja 
hetkeseisu ning selleks, et tagada 
järjepidevus 7. raamprogrammiga, tuleks 
ühisettevõtete suhtes jätkuvalt kohaldada 
eraldi heakskiitu. Erandina määruse nr 
966/2012 (EL, Euratom) artikli 60 lõikest 
7 ja artiklist 209, peaks seetõttu S2R 
ühisettevõtte eelarve täitmise kohta 
andma heakskiidu Euroopa Parlament 
nõukogu soovituse põhjal. Seetõttu ei 
tuleks kohaldada artikli 60 lõikes 5 
sätestatud aruandluse nõudeid liidu poolt 
ühisettevõttesse S2R tehtava panuse 
kohta, vaid need tuleks võimaluse piires 
ühtlustada nõuetega, mis on ette nähtud 
määruse nr 966/2012 (EL, Euratom)
artiklis 208 nimetatud asutuste jaoks. 
Raamatupidamisarvestust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust peaks auditeerima 
kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 

(21) Arvestades ühisettevõtete eripära ja 
hetkeseisu ning selleks, et tagada 
järjepidevus 7. raamprogrammiga, tuleks 
ühisettevõtete suhtes jätkuvalt kohaldada 
eraldi heakskiitu. Erandina määruse nr 
966/2012 (EL, Euratom) artikli 60 lõikest 
7 ja artiklist 209, peaks seetõttu S2R 
ühisettevõtte eelarve täitmise kohta 
andma heakskiidu Euroopa Parlament 
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asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamise kontrolli dubleerimise 
vältimine õigustab seda, et ühisettevõtte 
S2R raamatupidamist ei peaks 
kontrollikoda kontrollima.

nõukogu soovituse põhjal. Seetõttu ei 
tuleks kohaldada artikli 60 lõikes 5 
sätestatud aruandluse nõudeid liidu poolt 
ühisettevõttesse S2R tehtava panuse 
kohta, vaid need tuleks võimaluse piires 
ühtlustada nõuetega, mis on ette nähtud 
määruse nr 966/2012 (EL, Euratom)
artiklis 208 nimetatud asutuste jaoks. 
Raamatupidamisarvestust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust peaks auditeerima 
kontrollikoda.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 52
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki saavutada 
suuremat lihtsustamist ja järjepidevust, 
peaksid kõik S2R raames läbi viidavad 
projektikonkursid arvestama 
raamprogrammi Horisont 2020 kestusega.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.
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Muudatusettepanek 53
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Raamprogramm Horisont 2020 
peaks aitama kaasa teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahelise lõhe sulgemisele 
Euroopa Liidus, edendades koostoimet 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega (ESIF). Seetõttu 
peaks ühisettevõte S2R püüdma arendada 
tihedat koostoimet ESIFiga, mis saab 
eelkõige parandada kohalikku, 
piirkondlikku ja riiklikku teadusuuringute 
ja innovatsioonivõimet S2R ühisettevõtte 
tegevusvaldkonnas ning toetada 
jõupingutusi aruka spetsialiseerumise 
nimel.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 54
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 c) Avatuse ja läbipaistvuse tagamiseks 
ja osalemise hõlbustamiseks peaks 
ühisettevõte S2R kasutama ka 
elektroonilisi vahendeid, mida haldab 
komisjon. Seetõttu tuleks ühisettevõtte 
S2R poolt esitatud konkursikutsed 
avaldada nii osalejatele mõeldud ühtses
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portaalis kui ka teistes raamprogrammi 
Horisont 2020 elektroonilistes 
teabelevikanalites, mida haldab komisjon. 
Lisaks peaks ühisettevõte S2R tegema 
asjakohased andmed, muu hulgas 
ettepanekute, taotlejate, toetuste ning 
osalejate kohta, kättesaadavaks 
kandmiseks raamprogrammi Horisont 
2020 aruandlus- ja teabelevi 
elektroonilistesse süsteemidesse, mida 
haldab komisjon, ning tegema seda 
asjakohases vormis ja komisjoni 
aruandluskohustusele vastava 
sagedusega."

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 d) Arvestades, kui oluline on liidu 
transpordisektori konkurentsivõimelisuse 
tagamiseks jätkuv innovatsioon, ja silmas 
pidades ühisettevõtete arvukust selles 
sektoris, tuleb transpordi valdkonnas 
toimuva teaduskoostöö tegevuste 
asjakohasuse hindamiseks õigel ajal viia 
läbi nende analüüsimine, eelkõige pidades 
silmas raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamist.

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus, mis on seotud kõikide ühiste tehnoloogiaalgatustega transpordi-
uuringute vallas. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 56
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et kooskõlastada ja hallata liidu teadus-
ja innovatsiooniinvesteeringuid Euroopa 
raudteesektoris, asutatakse ühisettevõte 
aluslepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „ühisettevõte Shift2Rail” ehk 
„ühisettevõte S2R”) ajavahemikuks kuni 
31. detsembrini 2024.

1. Et kooskõlastada ja hallata liidu teadus-
ja innovatsiooniinvesteeringuid Euroopa 
raudteesektoris, asutatakse ühisettevõte 
aluslepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „ühisettevõte Shift2Rail” ehk 
„ühisettevõte S2R”) ajavahemikuks kuni 
31. detsembrini 2024. Et võtta arvesse 
raamprogrammi Horisont 2020 kestust, 
tuleks S2R alla kuuluvad 
projektikonkursid algatada hiljemalt 31. 
detsembril 2020. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib 
projektikonkursse algatada kuni 31. 
detsembrini 2021.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolse kohtumise tulemus.

Muudatusettepanek 57
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et kooskõlastada ja hallata liidu teadus- 1. Et kooskõlastada ja hallata liidu teadus-
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ja innovatsiooniinvesteeringuid Euroopa 
raudteesektoris, asutatakse ühisettevõte 
aluslepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „ühisettevõte Shift2Rail” ehk 
„ühisettevõte S2R”) ajavahemikuks kuni 
31. detsembrini 2024.

ja innovatsiooniinvesteeringuid Euroopa 
raudteesektoris, asutatakse ühisettevõte 
aluslepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „ühisettevõte Shift2Rail” ehk 
„ühisettevõte S2R”) ajavahemikuks kuni 
31. detsembrini 2024. Et võtta arvesse 
raamprogrammi Horisont 2020 kestust, 
tuleks S2R alla kuuluvad 
projektikonkursid algatada hiljemalt 31. 
detsembril 2020. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib 
projektikonkursse algatada kuni 31. 
detsembrini 2021.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate kolmepoolse 
kohtumise tulemusi.

Muudatusettepanek 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte S2R asukoht on Belgias 
Brüsselis.

4. Ühisettevõtte S2R asukoht on
Rumeenias, Bukarestis.

Or. ro

Muudatusettepanek 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata luua ühtne Euroopa (b) aidata luua ühtne Euroopa 
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raudteepiirkond, samuti aidata minna
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale, 
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, rakendades terviklikku 
ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles 
käsitletakse raudteesüsteemi ja selle 
kasutajate teadustöö- ja 
innovatsioonivajadusi. Kõnealuse 
lähenemisviisi raames käsitletakse 
kaubaveo ning pikamaa, piirkondliku, 
kohaliku ja linnaliinidel toimuva reisijaveo 
veeremi, taristu ja liikluskorralduse, samuti 
raudteetranspordi ja muude 
transpordiliikide vaheliste ühenduste 
valdkondi, et pakkuda kasutajatele nende 
raudteereisi ja -transpordivajadustele 
vastavat integreeritud terviklahendust 
alates tehinguabist kuni reisiabini;

raudteepiirkond, samuti aidata minna 
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale,
kasutajasõbralikumale (kaasa arvatud 
vähendatud liikuvusega inimeste jaoks),
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, ning aidata kaasa 
tugeva ja konkurentsivõimelise Euroopa 
raudteetranspordisektori loomisele,
rakendades terviklikku ja kooskõlastatud 
lähenemisviisi, milles käsitletakse 
raudteesüsteemi ja selle kasutajate 
teadustöö- ja innovatsioonivajadusi.
Kõnealuse lähenemisviisi raames 
käsitletakse kaubaveo ning pikamaa, 
piirkondliku, kohaliku ja linnaliinidel 
toimuva reisijaveo veeremi, taristu ja 
liikluskorralduse, samuti raudteetranspordi 
ja muude transpordiliikide vaheliste 
ühenduste valdkondi, et pakkuda 
kasutajatele nende raudteereisi ja -
transpordivajadustele vastavat integreeritud 
terviklahendust alates tehinguabist kuni 
reisiabini;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond, samuti aidata minna 
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale, 
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, rakendades terviklikku 
ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles 
käsitletakse raudteesüsteemi ja selle 
kasutajate teadustöö- ja 

(b) aidata luua turvalisem ühtne Euroopa 
raudteepiirkond, samuti aidata minna 
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale, 
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, rakendades terviklikku 
ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles 
käsitletakse raudteesüsteemi ja selle 
kasutajate teadustöö- ja 
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innovatsioonivajadusi. Kõnealuse 
lähenemisviisi raames käsitletakse 
kaubaveo ning pikamaa, piirkondliku, 
kohaliku ja linnaliinidel toimuva reisijaveo 
veeremi, taristu ja liikluskorralduse, samuti 
raudteetranspordi ja muude
transpordiliikide vaheliste ühenduste 
valdkondi, et pakkuda kasutajatele nende 
raudteereisi ja -transpordivajadustele 
vastavat integreeritud terviklahendust 
alates tehinguabist kuni reisiabini;

innovatsioonivajadusi. Kõnealuse 
lähenemisviisi raames käsitletakse 
kaubaveo ning pikamaa, üle-euroopalise,
piirkondliku, kohaliku ja linnaliinidel 
toimuva reisijaveo veeremi, elektrooniliste
raudteetranspordirakenduste (Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteemi, Euroopa 
rongijuhtimissüsteemi), taristu ja 
liikluskorralduse, samuti raudteetranspordi 
ja muude transpordiliikide vaheliste 
ühenduste valdkondi, et pakkuda 
kasutajatele nende raudteereisi ja -
transpordivajadustele vastavat integreeritud
ja turvalist terviklahendust alates 
tehinguabist kuni reisiabini;

Or. ro

Muudatusettepanek 61
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond, samuti aidata minna 
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale, 
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, rakendades terviklikku 
ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles 
käsitletakse raudteesüsteemi ja selle 
kasutajate teadustöö- ja 
innovatsioonivajadusi. Kõnealuse 
lähenemisviisi raames käsitletakse 
kaubaveo ning pikamaa, piirkondliku, 
kohaliku ja linnaliinidel toimuva reisijaveo 
veeremi, taristu ja liikluskorralduse, samuti 
raudteetranspordi ja muude 
transpordiliikide vaheliste ühenduste 
valdkondi, et pakkuda kasutajatele nende 
raudteereisi ja -transpordivajadustele 
vastavat integreeritud terviklahendust 

(b) aidata välja kujundada üleilmselt 
konkurentsivõimeline Euroopa 
raudteesektor ja luua ühtne Euroopa 
raudteepiirkond, samuti aidata minna 
kiiremini ja odavamalt üle atraktiivsemale, 
konkurentsivõimelisemale, tõhusamale ja 
säästvamale raudteesüsteemile Euroopas 
ning maantee- ja õhutranspordilt 
raudteetranspordile, rakendades terviklikku 
ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles 
käsitletakse raudteesüsteemi ja selle 
kasutajate teadustöö- ja 
innovatsioonivajadusi. Kõnealuse 
lähenemisviisi raames käsitletakse 
kaubaveo ning pikamaa, piirkondliku, 
kohaliku ja linnaliinidel toimuva reisijaveo 
veeremi, taristu ja liikluskorralduse, samuti 
raudteetranspordi ja muude 
transpordiliikide vaheliste ühenduste 
valdkondi, et pakkuda kasutajatele nende 
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alates tehinguabist kuni reisiabini; raudteereisi ja -transpordivajadustele 
vastavat integreeritud terviklahendust 
alates tehinguabist kuni reisiabini;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toimida liidu tasandil rahastatavate 
raudteevaldkonna teadus- ja
innovatsioonimeetmete keskusena, kes 
tagab projektide kooskõla ja annab kõigile 
sidusrühmadele asjakohast teavet;

(d) asuda liidu tasandil rahastatavate 
raudteevaldkonna teadus- ja
innovatsioonimeetmetega seoses kesksesse 
rolli, tagades projektide kooskõla ja andes
kõigile sidusrühmadele asjakohast teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada aktiivselt kõigi asjakohaste 
raudteesektori kogu väärtusahelasse 
kuuluvate ja traditsionaalse raudteesektori 
väliste sidusrühmade, eelkõige 
raudteeseadmete (raudteeliikluse juhtimise 
süsteemide ja veeremi) tootjate ja nende 
tarneahela, taristuettevõtjate, raudtee-
ettevõtjate (reisija- ja kaubaveod), 
raudteesõiduvahendite liisimisega 
tegelevate äriühingute, 
sertifitseerimisasutuste, kutseühingute, 
kasutajaühingute (reisija- ja kaubaveod) 
ning asjakohaste teadusasutuste või -
ringkondade osalemist ja tihedat kaasamist.

(e) edendada aktiivselt kõigi asjakohaste 
raudteesektori kogu väärtusahelasse 
kuuluvate ja traditsionaalse raudteesektori 
väliste sidusrühmade, eelkõige
raudteeseadmete (raudteeliikluse juhtimise 
süsteemide ja veeremi ning 
liikluskorraldussüsteemide) tootjate ja 
nende tarneahela, taristuettevõtjate, 
raudtee-ettevõtjate (reisija- ja kaubaveod), 
raudteesõiduvahendite liisimisega 
tegelevate äriühingute, 
sertifitseerimisasutuste, kutseühingute, 
kasutajaühingute (reisija- ja kaubaveod) 
ning asjakohaste teadusasutuste või -
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Soodustatakse komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ20 määratletud väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
osalemist.

ringkondade osalemist ja tihedat kaasamist.
Soodustatakse komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ20 määratletud väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
osalemist.

__________________ __________________
20 Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 
2003, mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratlemise kohta
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

20 Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 
2003, mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratlemise kohta
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada aktiivselt kõigi asjakohaste 
raudteesektori kogu väärtusahelasse 
kuuluvate ja traditsionaalse raudteesektori 
väliste sidusrühmade, eelkõige 
raudteeseadmete (raudteeliikluse juhtimise 
süsteemide ja veeremi) tootjate ja nende 
tarneahela, taristuettevõtjate, raudtee-
ettevõtjate (reisija- ja kaubaveod), 
raudteesõiduvahendite liisimisega 
tegelevate äriühingute, 
sertifitseerimisasutuste, kutseühingute, 
kasutajaühingute (reisija- ja kaubaveod) 
ning asjakohaste teadusasutuste või -
ringkondade osalemist ja tihedat kaasamist.
Soodustatakse komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ20 määratletud väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
osalemist.

(e) edendada aktiivselt kõigi asjakohaste 
raudteesektori kogu väärtusahelasse 
kuuluvate ja traditsionaalse raudteesektori 
väliste sidusrühmade, eelkõige
raudteeseadmete (raudteeliikluse juhtimise 
süsteemide ja veeremi) tootjate ja nende 
tarneahela, taristuettevõtjate, raudtee-
ettevõtjate (reisija- ja kaubaveod), 
raudteesõiduvahendite liisimisega 
tegelevate äriühingute, 
sertifitseerimisasutuste, ametiühingute,
kutseühingute, kasutajaühingute (reisija- ja 
kaubaveod) ning asjakohaste 
teadusasutuste või -ringkondade osalemist 
ja tihedat kaasamist. Soodustatakse 
komisjoni soovituses 2003/361/EÜ20

määratletud väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) osalemist.

__________________ __________________
20 Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 
2003, mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratlemise kohta 

20 Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 
2003, mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratlemise kohta 
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(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Or. en

Selgitus

Uutel tehnoloogialahendustel ja tehnilistel normidel, tundugu need siis nii tehnilised kui 
tahes, võib olla väga tugev mõju töötajaskonnale ning eelkõige tööohutusele ja 
töötingimustele. Tagada tuleb mitte üksnes tööstusharu vaid ka ametiühingute esindajate 
kaasatus.

Muudatusettepanek 65
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) võtta meetmeid, mis soodustaksid 
VKEde, ülikoolide ja uurimiskeskuste 
osalemist. Seetõttu tuleks kindlaks 
määrata ja kõrvaldada takistused, mis 
segavad uustulnukate osalemist 
programmis;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) püüelda täiendavuse ja tiheda 
sünergia poole struktuurifondidega, et 
aidata kaasa Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahelise lõhe ületamisele. 
Edendada kahe instrumendi 
koostalitlusvõimet alati kui võimalik ning 
toetada kumulatiivset või kombineeritud 
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rahastamist. Selles kontekstis on 
meetmete eesmärk Euroopa 
talendipotentsiaali täielik ärakasutamine, 
optimeerides seeläbi teadusuuringute ja 
innovatsiooni majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju ning täiendades 
ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendeid 
ja meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) raudteetranspordisüsteemi 
läbilaskevõime 100 %-line suurendamine, 
et rahuldada suurenenud nõudlust reisija- ja 
kaubaveoteenuste järele raudteel;

(b) raudteetranspordisüsteemi 
läbilaskevõime suurendamine, et rahuldada 
suurenenud nõudlust reisija- ja 
kaubaveoteenuste järele raudteel;

Or. ro

Muudatusettepanek 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raudteeteenuste usaldusväärsuse 
suurendamine ja täpsuse parandamine 
50 % võrra;

(c) raudteeteenuste usaldusväärsuse 
suurendamine ja täpsuse parandamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 69
Bogusław Liberadzki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) säästvate taristuelementide, mis 
põhinevad taastuvate põhimaterjalide 
nagu puit või komposiitmaterjalid 
kasutamisel raudteetaristu 
komponentidena, osakaalu 50%-line kasv 
eelkõige teadusuuringute ja 
uuendustegevuse abil, mille eesmärk on 
töötada välja alternatiiv puitliiprite 
immutusvahendile kreosoodile, mille 
kasutamine ELi õigusaktide kohaselt 
2018. aastast keelustatakse;

Or. en

(Euroopa Parlamendi 10. septembri 2013. aasta resolutsioon Euroopa transporditehnoloogia 
strateegia edendamise kohta Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides (2012/2298(INI)))

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) raudteetranspordi ohutusstandardite 
täiustamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 71
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksimaalne liidu rahaline toetus 1. Maksimaalne liidu rahaline toetus 
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algatusele Shift2Rail on 450 miljonit eurot, 
mis hõlmab ka Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni riikide panust, ning see 
makstakse liidu üldeelarvest 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi jaoks eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti iv ning artiklite 60 ja 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 viidatud asutuste kohta. See 
summa hõlmab järgmist:

algatusele Shift2Rail on 450 miljonit eurot, 
mis hõlmab ka Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) riikide panust, 
ning see makstakse liidu üldeelarvest 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi jaoks eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti iv ning artiklite 60 ja 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 viidatud asutuste kohta. See 
summa hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 72
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetust võib täiendada 
lisasummadega muudest liidu vahenditest, 
et toetada meetmeid, mis võimaldavad 
rakendada ühisettevõtte S2R kasutusvalmis 
tulemusi.

2. Lõikes 1 osutatud toetust võib täiendada 
lisasummadega muudest liidu vahenditest, 
et toetada meetmeid, mis võimaldavad 
rakendada ühisettevõtte S2R kasutusvalmis
uuenduslikke tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja, et võimaldada komisjonil koostada
oma teadus- ja innovatsioonipoliitika ning 
täita oma levitamis- ja
aruandluskohustusi;

(d) nende andmete esitamise kord, mida
komisjonile on vaja oma levitamis- ja
aruandluskohustuste täitmiseks;
sealhulgas osalejate keskportaalis ning 
raamprogrammi Horisont 2020 muude 
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komisjoni hallatavate elektrooniliste 
teavituskanalite kaudu;

d a) sätted, mis käsitlevad teabe 
avaldamist ühisettevõtte S2R 
projektikonkursside kohta eelkõige 
osalejate keskportaalis ning 
raamprogrammi Horisont 2020 muude 
komisjoni hallatavate elektrooniliste 
teavituskanalite kaudu;

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 74
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja, et võimaldada komisjonil koostada 
oma teadus- ja innovatsioonipoliitika ning 
täita oma levitamis- ja aruandluskohustusi;

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja, et võimaldada komisjonil koostada 
oma teadus- ja innovatsioonipoliitika ning 
täita oma levitamis- ja aruandluskohustusi; 
sealhulgas osalejate keskportaalis ning 
raamprogrammi Horisont 2020 muude 
komisjoni hallatavate elektrooniliste 
teavituskanalite kaudu;

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 75
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja, et võimaldada komisjonil koostada 
oma teadus- ja innovatsioonipoliitika ning 
täita oma levitamis- ja aruandluskohustusi;

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja, et võimaldada komisjonil koostada 
oma teadus- ja innovatsioonipoliitika ning 
täita oma levitamis- ja aruandluskohustusi;
sealhulgas kõiki ettepanekuid, 
toetuslepinguid ja partnereid käsitlev 
täielik teave, mis lisatakse 
raamprogrammi Horisont 2020 
ülemaailmsesse andmebaasi [ECORDA] 
õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sätted, mis käsitlevad teabe 
avaldamist ühisettevõtte S2R 
projektikonkursside kohta ka osalejate 
keskportaalis ning samuti 
raamprogrammi Horisont 2020 muude 
komisjoni hallatavate elektrooniliste
teavituskanalite kaudu;

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.
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Muudatusettepanek 77
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud mitterahalise toetuse väärtuse 
hindamiseks määratakse kindlaks kulud, 
järgides asjaomaste üksuste tavapäraseid 
kuluarvestustavasid, üksuse asukohariigis 
kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid 
ning kohaldatavaid rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / 
rahvusvahelisi finantsaruandluse 
standardeid. Kulud kinnitab asjaomase 
üksuse määratud sõltumatu välisaudiitor.
Ühisettevõte S2R kontrollib toetuse
väärtuse hindamist. Kahtluse korral võib
ühisettevõte S2R hindamist auditeerida 
vastavalt põhikirja punktile 20.

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
määratakse kindlaks kulud, järgides 
asjaomaste üksuste tavapäraseid 
kuluarvestustavasid, üksuse asukohariigis 
kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid 
ning kohaldatavaid rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / 
rahvusvahelisi finantsaruandluse 
standardeid. Kulud kinnitab asjaomase 
üksuse määratud sõltumatu välisaudiitor.
Ühisettevõte S2R võib kontrollida väärtuse
hindamise meetodit, juhul kui 
kinnitamisega seoses peaks tekkima 
kahtlusi. Käesoleva määruse kohaste 
täiendavate tegevustega seoses tekkinud 
kulusid ei auditeeri ei ühisettevõte S2R
ega ükski ELi organ.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 78
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lisaks lõikes 5 sätestatule võib komisjon 
lõpetada või peatada liidu rahalise toetuse 

6. Lisaks lõikes 5 sätestatule võib komisjon 
lõpetada või peatada liidu rahalise toetuse 
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ühisettevõttele S2R, seda toetust 
proportsionaalselt vähendada või algatada I 
lisas sätestatud põhikirja punkti 23 lõike 2 
kohase lõpetamismenetluse, kui 
kõnealused liikmed või nendega seotud 
üksused ei anna lõike 2 kohast toetust või 
annavad seda ainult osaliselt või liiga hilja.

ühisettevõttele S2R, seda toetust 
proportsionaalselt vähendada või algatada I 
lisas sätestatud põhikirja punkti 23 lõike 2 
kohase lõpetamismenetluse, kui 
kõnealused liikmed või nendega seotud 
üksused ei anna lõike 2 kohast toetust või 
annavad seda ainult osaliselt või liiga hilja. 
Komisjoni otsus ei takista aktsionäride või 
ühisettevõtte S2R poolt juba kantud või 
kanda võetud rahastamiskõlblike kulude 
hüvitamist ajaks, mil ühisettevõtet 
teavitatakse nimetatud otsusest.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 79
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte S2R võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ja määrusega (EL) nr …
[delegeeritud määrus finantsmääruse 
artiklis 209 osutatud asutustele mõeldud
näidisfinantsmääruse kohta].

Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, 
võtab ühisettevõte S2R vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ja määrusega (EL) nr ...
[delegeeritud määrus avaliku ja erasektori 
partnerlusasutuste näidisfinantsmääruse 
kohta].

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.
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Muudatusettepanek 80
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte S2R võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ja määrusega (EL) nr … 
[delegeeritud määrus finantsmääruse 
artiklis 209 osutatud asutustele mõeldud 
näidisfinantsmääruse kohta].

Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, 
võtab ühisettevõte S2R vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ja määrusega (EL) nr … 
[delegeeritud määrus finantsmääruse 
artiklis 209 osutatud asutustele mõeldud 
näidisfinantsmääruse kohta].

Or. en

Muudatusettepanek 81
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab kooskõlas 
personalieeskirjade artikliga 110 vastu 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklil 6 põhineva otsuse, millega 
delegeeritakse tegevdirektorile asjakohase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel saab kõnealust volituste 
delegeerimist peatada. Tegevdirektor on
volitatud kõnealuseid volitusi edasi
delegeerima.

Juhatus võtab kooskõlas 
personalieeskirjade artikliga 110 vastu 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklil 6 põhineva otsuse, millega 
delegeeritakse tegevdirektorile asjakohase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel saab kõnealust volituste 
delegeerimist peatada. Tegevdirektor
annab neist delegeeritud volitustest aru 
juhatusele ja tal on õigus kõnealuseid 
volitusi edasi delegeerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte S2R kõik oma töötajate poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud kahjud 
vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele üldpõhimõtetele.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte S2R kõik oma töötajate või 
juhatuse liikmete poolt nende ülesannete 
täitmisel tekitatud kahjud vastavalt 
liikmesriikide õigusaktide ühistele 
üldpõhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
ühisettevõtte S2R vahehindamise.
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon viib 30. juuniks 2017 
sõltumatute ekspertide abiga läbi 
ühisettevõtte S2R vahehindamise. Seejärel 
koostab komisjon hindamisaruande, 
milles on esitatud hindamise järeldused ja 
komisjoni tähelepanekud. Komisjon 
saadab kõnealuse aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 31. 
detsembriks 2017. Ühisettevõtte S2R 
vahehindamise tulemused võetakse arvesse 
määruse (EL) nr 1291/2013 artiklis 32 
osutatud põhjalikus hinnangus ja 
vahehindamisel.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.
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Muudatusettepanek 84
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
ühisettevõtte S2R vahehindamise.
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon viib 30. juuniks 2017 
sõltumatute ekspertide abiga läbi 
ühisettevõtte S2R vahehindamise. Seejärel 
koostab komisjon hindamisaruande, 
milles on esitatud hindamise järeldused ja 
komisjoni tähelepanekud. Komisjon 
saadab kõnealuse aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 31. 
detsembriks 2017. Ühisettevõtte S2R 
vahehindamise tulemused võetakse arvesse 
määruse (EL) nr 1291/2013 artiklis 32 
osutatud põhjalikus hinnangus ja 
vahehindamisel.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 85
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
ühisettevõtte S2R vahehindamise. 
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
ühisettevõtte S2R vahehindamise, hinnates 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate kaasamist ja avatust neile, 
samuti ühisettevõtte S2R haldustegevust, 
keskendudes eriti haldusprobleemide või -
koormusega hakkamasaamisele Komisjon 
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saadab hindamise järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele S2R on osa
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319 sätestatud 
menetlust.

1. Erandina määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikest 7 ja artiklist 
209 annab ühisettevõtte S2R eelarve
täitmisele heakskiidu Euroopa Parlament
nõukogu soovituse põhjal, järgides S2R 
finantseeskirjades sätestatud menetlust.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 87
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele S2R on osa
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319 sätestatud 
menetlust.

1. Erandina määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikest 7 ja artiklist 
209 annab ühisettevõtte S2R eelarve
täitmisele heakskiidu Euroopa Parlament
nõukogu soovituse põhjal, järgides S2R 
finantseeskirjades sätestatud menetlust.
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Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 88
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele S2R on osa 
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319 sätestatud 
menetlust.

1. Erandina määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikest 7 ja artiklist 
209 on eelarve täitmise heakskiitmine 
seoses liidu toetusega ühisettevõttele S2R 
osa Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust, 
järgides S2R finantseeskirjades sätestatud 
menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõte S2R teeb 
institutsioonidega eelarve täitmise 
heakskiitmise menetluse käigus täielikku 
koostööd ning annab kogu vajaliku 
lisateabe. Seoses sellega võidakse 
ühisettevõttelt paluda, et ta saadaks 
asjakohaste institutsioonide või 
asutustega peetavatele kohtumistele oma 
esindaja ning et ta abistaks komisjoni 

välja jäetud
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volitatud eelarvevahendite käsutajat.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 90
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõte S2R teeb 
institutsioonidega eelarve täitmise 
heakskiitmise menetluse käigus täielikku 
koostööd ning annab kogu vajaliku 
lisateabe. Seoses sellega võidakse 
ühisettevõttelt paluda, et ta saadaks 
asjakohaste institutsioonide või 
asutustega peetavatele kohtumistele oma 
esindaja ning et ta abistaks komisjoni 
volitatud eelarvevahendite käsutajat.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 91
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks I lisas sätestatud 1. Ühisettevõte S2R võimaldab komisjoni 
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põhikirja punkti 19 lõike 4 kohaldamist, 
võimaldab ühisettevõte S2R komisjoni 
töötajatele ja teistele ühisettevõtte S2R või 
komisjoni poolt volitatud isikutele ning 
kontrollikojale juurdepääsu oma valdustele 
ja kogu teabele, sh elektroonilisele teabele, 
mida on vaja nende auditite tegemiseks.

töötajatele ja teistele komisjoni või
ühisettevõtte poolt volitatud isikutele ning 
kontrollikojale juurdepääsu oma valdustele 
ja kogu teabele, sh elektroonilisele teabele, 
mida on vaja nende auditite tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 92
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 19 lõike 4 kohaldamist, 
võimaldab ühisettevõte S2R komisjoni 
töötajatele ja teistele ühisettevõtte S2R või 
komisjoni poolt volitatud isikutele ning 
kontrollikojale juurdepääsu oma valdustele 
ja kogu teabele, sh elektroonilisele teabele, 
mida on vaja nende auditite tegemiseks.

1. Ühisettevõte S2R võimaldab komisjoni 
töötajatele ja teistele ühisettevõtte või 
komisjoni poolt volitatud isikutele ning 
kontrollikojale juurdepääsu oma valdustele 
ja kogu teabele, sh elektroonilisele teabele, 
mida on vaja nende auditite tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ühisettevõtte töötajad, tegevdirektor 
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ning juhatuse liikmed annavad Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
viivitamata ning seejuures oma vastutust 
kahtluse alla seadmata teada pettustest, 
millega nad on oma ülesannete või 
volituste täitmise käigus kokku puutunud.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas raamprogrammi Horisont 
2020 üldeesmärki lihtsustada ja 
ühtlustada Euroopa ühisettevõtete 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamist, peavad ühisettevõtted 
hoiduma Horisont 2020 raames erinevate 
eeskirjade kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Assotsieerunud liige” – liikmesriigis 
või raamprogrammiga Horisont 2020 
liitunud riigis asutatud juriidiline isik või 
juriidiliste isikute rühm või konsortsium, 
mis on välja valitud punkti 4 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt, mis vastab punkti 
4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele 
ning mis on kinnituskirjale alla kirjutades 
käesoleva põhikirjaga nõustunud;

1. „Assotsieerunud liige” – liikmesriigis 
või raamprogrammiga Horisont 2020 
liitunud riigis asutatud juriidiline isik või 
juriidiliste isikute rühm või konsortsium, 
mis on välja valitud punkti 4 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt, mis vastab punkti 
4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele 
ning mis on kinnituskirjale alla kirjutades 
käesoleva põhikirjaga nõustunud pärast 
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seda, kui juhtivorgan on teinud otsuse;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „muud asutajaliikmed kui liit” – lisas II 
loetletud osalejad, kes on võtnud 
individuaalse kohustuse anda ühisettevõtte 
S2R tegutsemisaja jooksul ühisettevõttesse 
vähemalt 30 miljoni euro suurune panus 
ning on kinnituskirjale alla kirjutades 
käesoleva põhikirjaga nõustunud;

2. „muud asutajaliikmed kui liit” – lisas II 
loetletud osalejad, kes on võtnud 
individuaalse kohustuse anda ühisettevõtte 
S2R tegutsemisaja jooksul ühisettevõttesse 
vähemalt 30 miljoni euro suurune panus 
ning on kinnituskirjale alla kirjutades 
käesoleva põhikirjaga nõustunud pärast 
seda, kui juhtivorgan on teinud otsuse;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „muud asutajaliikmed kui liit” – lisas II 
loetletud osalejad, kes on võtnud 
individuaalse kohustuse anda ühisettevõtte 
S2R tegutsemisaja jooksul ühisettevõttesse 
vähemalt 30 miljoni euro suurune panus 
ning on kinnituskirjale alla kirjutades 
käesoleva põhikirjaga nõustunud;

2. „muud asutajaliikmed kui liit” –
iseseisvatest juriidilistest isikutest
osalejad, kes on ühise nägemuse põhjal
võtnud individuaalse kohustuse anda 
ühisettevõtte S2R tegutsemisaja jooksul 
ühisettevõttesse vähemalt 30 miljoni euro 
suurune panus ning on kinnituskirjale alla 
kirjutades käesoleva põhikirjaga 
nõustunud. Need on loetletud II lisas;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „innovatsiooniprogrammid” –
teemavaldkonnad, millele tuginedes on 
üles ehitatud lõikes 4 osutatud S2Ri 
üldkava. Innovatsiooniprogrammide 
väljavalimisel lähtutakse sellest, kas neil 
on potentsiaali suurendada ühe või enama 
töökeskkonna tulemuslikkust ning kas nad 
vastavad raudteesüsteemis kohaldatavale 
lähenemisviisile. Olenemata juhatuse 
otsusest kõnealust ülesehitust muuta, peaks 
S2Ri üldkavaga olema ette nähtud 
vähemalt viie innovatsiooniprogrammi 
loomine:

3. „innovatsiooniprogrammid” –
teemavaldkonnad, millele tuginedes on 
üles ehitatud lõikes 4 osutatud S2Ri 
üldkava. Innovatsiooniprogrammide 
väljavalimisel lähtutakse sellest, kas neil 
on potentsiaali suurendada ühe või enama 
töökeskkonna tulemuslikkust ning kas nad 
vastavad raudteesüsteemis kohaldatavale 
lähenemisviisile. Nende määratlus 
võimaldab ka teedrajavate uuenduslike 
ideede väljatöötamist ja katsetamist. 
Olenemata juhatuse otsusest kõnealust 
ülesehitust muuta, peaks S2Ri üldkavaga 
olema ette nähtud vähemalt viie 
innovatsiooniprogrammi loomine:

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „innovatsiooniprogrammid” –
teemavaldkonnad, millele tuginedes on 
üles ehitatud lõikes 4 osutatud S2Ri 
üldkava. Innovatsiooniprogrammide 
väljavalimisel lähtutakse sellest, kas neil 
on potentsiaali suurendada ühe või enama 
töökeskkonna tulemuslikkust ning kas nad 
vastavad raudteesüsteemis kohaldatavale 
lähenemisviisile. Olenemata juhatuse 

3. „innovatsiooniprogrammid” –
teemavaldkonnad, millele tuginedes on 
üles ehitatud lõikes 4 osutatud S2Ri 
üldkava. Innovatsiooniprogrammide 
väljavalimisel lähtutakse sellest, kas neil 
on potentsiaali suurendada ühe või enama 
töökeskkonna tulemuslikkust ning kas nad 
vastavad raudteesüsteemis kohaldatavale ja 
kliendikesksele lähenemisviisile.
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otsusest kõnealust ülesehitust muuta, peaks 
S2Ri üldkavaga olema ette nähtud 
vähemalt viie innovatsiooniprogrammi 
loomine:

Olenemata juhatuse otsusest kõnealust 
ülesehitust muuta, peaks S2Ri üldkavaga 
olema ette nähtud vähemalt viie 
innovatsiooniprogrammi loomine:

Or. en

Muudatusettepanek 100
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulutõhusad ja usaldusväärsed suure 
mahutavusega rongid;

(a) kulutõhusad ja usaldusväärsed rongid, 
sealhulgas suure mahutavusega rongid ja 
ülikiired rongid;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täiustatud liiklusjuhtimis- ja 
liikluskorraldussüsteemid;

(b) täiustatud liiklusjuhtimis- ja 
liikluskorraldussüsteemid, mis peaksid 
parandama taristu ja vedude 
koostoimimist ning erinevate 
transpordiliikide koostalitlusvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulutõhus ja usaldusväärne suure
läbilaskevõimega taristu;

(c) kulutõhusad ja usaldusväärsed rongid, 
sealhulgas suure mahutavusega rongid ja 
ülikiireid ronge võimaldav taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulutõhus ja usaldusväärne suure 
läbilaskevõimega taristu;

(c) kulutõhus, säästev ja usaldusväärne 
suure läbilaskevõimega taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tehnoloogiad, mille abil tagatakse 
Euroopa kaubaveo jätkusuutlikkus ja 
atraktiivsus.

(e) tehnoloogiad, mille abil tagatakse 
Euroopa kaubaveo jätkusuutlikkus ja 
atraktiivsus, sealhulgas ühendveod ja 
moodulmudelid muu hulgas reisijate 
parema juurdepääsu ja väikesemahuliste 
kaubavedude osas.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratleda punkti 1 lõikes 4 osutatud 
S2Ri üldkava, esmatähtis teadus- ja 
innovatsioonitegevus, sealhulgas ulatuslik 
tutvustamistegevus, millega kiirendatakse 
ühtse Euroopa raudteepiirkonna 
toetamiseks ja raudteesüsteemi kõrge 
töökvaliteedi saavutamiseks vajalike 
lõimitud, koostalitlusvõimeliste ning 
standarditega kooskõlla viidud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
levikut, suurendatakse samas 
läbilaskevõimet ja töökindlust ning 
vähendatakse raudteetranspordiga seotud 
kulusid;

(a) määratleda punkti 1 lõikes 4 osutatud 
S2Ri üldkava, esmatähtis teadus- ja 
innovatsioonitegevus, sealhulgas ulatuslik 
tutvustamistegevus, millega kiirendatakse 
ühtse Euroopa raudteepiirkonna 
toetamiseks ja raudteesüsteemi kõrge 
töökvaliteedi saavutamiseks vajalike 
lõimitud, koostalitlusvõimeliste ning 
standarditega kooskõlla viidud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
levikut, suurendatakse samas 
läbilaskevõimet, jõudlust, säästvust, 
koostalitlusvõimet, transpordiliikide 
ühitamist ja töökindlust ning vähendatakse 
raudteetranspordiga seotud kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) ühendada kasutajate vajadused ja
määratleda koostalitlusvõime standardid, 
et juhtida teadus- ja innovatsioonitöö 
investeeringud toimivate ja turustatavate 
lahendusteni;

(h) ühendada kasutajate vajadused ja
koostada kohaldatavaid koostalitlusvõime
standardeid käsitlevad suunised, et juhtida 
teadus- ja innovatsioonitöö investeeringud 
toimivate ja turustatavate lahendusteni, 
ilma et see piiraks ERA ja riigiasutuste 
pädevusi;

Or. en
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Selgitus

Muudatusega selgitatakse, et ühisettevõte ei ole uus standardeid kehtestav asutus. Ühenduse 
raudteesüsteemi koostalitlusvõimet käsitlevas direktiivis 2008/57/EL on juba sätestatud 
õigusraamistik koostalitluse tehnilise kirjelduse (KTK) tarbeks. Selle kohaselt peab KTK 
projektid ette valmistama Euroopa Raudteeagentuur (ERA), kes vaatab allsüsteemid läbi, 
konsulteerides ühenduste ja sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek 107
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) ühendada kasutajate vajadused ja
määratleda koostalitlusvõime standardid, 
et juhtida teadus- ja innovatsioonitöö 
investeeringud toimivate ja turustatavate 
lahendusteni;

(h) ühendada kasutajate vajadused ja
koostada koostalitluse tehniline kirjeldus 
ja tehnilised standardid, et juhtida teadus-
ja innovatsioonitöö investeeringud 
toimivate ja turustatavate lahendusteni;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) panna alus ja luua arenguvõimalused 
tihedale ja pikaajalisele koostööle, mis 
hõlmab liitu, raudteeseadmete tootjaid ja 
muid huvirühmi, kelle osalus on vajalik, et 
soodustada innovatsiooniläbimurdeid ning 
tagada uuenduslike lahenduste jõuline 
turuleviimine, sealhulgas raudteeveo-
ettevõtjaid ja muid raudteega seotud 
huvirühmi ning osalejad väljastpoolt 
raudteesektori tavapäraseid piire;

(j) panna alus ja luua arenguvõimalused 
tihedale ja pikaajalisele koostööle, mis 
hõlmab liitu, raudteeseadmete tootjaid ja 
muid huvirühmi, kelle osalus on vajalik, et 
soodustada innovatsiooniläbimurdeid ning 
tagada uuenduslike lahenduste jõuline 
turuleviimine, sealhulgas klientide huve 
esindavaid organisatsioone, raudteeveo-
ettevõtjaid ja muid raudteega seotud
avaliku ja erasektori huvirühmi ning 
osalejad väljastpoolt raudteesektori 
tavapäraseid piire;
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Or. en

Muudatusettepanek 109
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) panna alus ja luua arenguvõimalused 
tihedale ja pikaajalisele koostööle, mis 
hõlmab liitu, raudteeseadmete tootjaid ja 
muid huvirühmi, kelle osalus on vajalik, et 
soodustada innovatsiooniläbimurdeid ning 
tagada uuenduslike lahenduste jõuline 
turuleviimine, sealhulgas raudteeveo-
ettevõtjaid ja muid raudteega seotud 
huvirühmi ning osalejad väljastpoolt 
raudteesektori tavapäraseid piire;

(j) panna alus ja luua arenguvõimalused 
tihedale ja pikaajalisele koostööle, mis 
hõlmab liitu, raudteeseadmete tootjaid ja 
muid huvirühmi, kelle osalus on vajalik, et 
soodustada innovatsiooniläbimurdeid ning 
tagada uuenduslike lahenduste jõuline 
turuleviimine, eelkõige raudteeveo-
ettevõtjaid ja muid raudteega seotud 
huvirühmi, ka piirkondlikke, ning osalejad 
väljastpoolt raudteesektori tavapäraseid 
piire;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) tagada siseriikliku ja rahvusvahelise
teadus- ja innovatsioonitöö seotus
raudteetehnika valdkonnas, eelkõige 
Euroopa raudteeuuringute nõuandekogu
(ERRAC) tehnoloogiaplatvormi kaudu, 
ning muudes valdkondades, tehes koostööd 
Euroopa maanteeveouuringute 
nõuandekoguga (ERTRAC), Euroopa 
lennundusuuringute ja -innovatsiooni 
nõuandekoguga (ACARE), Euroopa 
veetranspordi tehnoloogiaplatvormiga, 

(k) tagada seotus arvukate 
sidusrühmadega, sealhulgas 
uurimisasutuste, ülikoolide ja muudega, 
ning luua sidemed siseriiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil teadus- ja 
innovatsioonitöö tegijatega raudteetehnika 
valdkonnas, eelkõige Euroopa 
raudteeuuringute nõuandekogu (ERRAC) 
tehnoloogiaplatvormi kaudu, ning muudes 
valdkondades, tehes koostööd Euroopa 
maanteeveouuringute nõuandekoguga
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tuleviku tootmistehnoloogia platvormiga
(Manufuture), edasiarenenud 
ehitusmaterjalide ja tehnoloogia 
platvormiga (EuMaT) ning muude 
partneritega;

(ERTRAC), Euroopa lennundusuuringute 
ja -innovatsiooni nõuandekoguga
(ACARE), Euroopa veetranspordi 
tehnoloogiaplatvormiga, tuleviku 
tootmistehnoloogia platvormiga
(Manufuture), edasiarenenud 
ehitusmaterjalide ja tehnoloogia 
platvormiga (EuMaT) ning muude 
partneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) luua ja hoida sidemeid eri 
sidusrühmadega, sealhulgas 
uurimisasutuste ja ülikoolidega;

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) luua ja hoida sidemeid eri 
sidusrühmadega, sealhulgas 
uurimisasutuste ja ülikoolidega;

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 113
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel ühisettevõtte S2R 
muud asutajaliikmed kui liit, kes on 
loetletud käesoleva määruse II lisas, ning 
punkti 4 kohaselt valitud assotsieerunud 
liikmed. Kõnealuste liikmete kohta 
kasutatakse ühisnimetust muud liikmed kui 
liit.

(b) juhtimisorgani otsuse järgselt ning
pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel ühisettevõtte S2R 
muud asutajaliikmed kui liit, kes on 
loetletud käesoleva määruse II lisas, ning 
punkti 4 kohaselt valitud assotsieerunud 
liikmed. Kõnealuste liikmete kohta 
kasutatakse ühisnimetust muud liikmed kui 
liit.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel ühisettevõtte S2R 
muud asutajaliikmed kui liit, kes on 
loetletud käesoleva määruse II lisas, ning 
punkti 4 kohaselt valitud assotsieerunud 
liikmed. Kõnealuste liikmete kohta 
kasutatakse ühisnimetust muud liikmed kui 
liit.

(b) juhtimise eest vastutava organi otsuse 
järgselt ning pärast käesoleva põhikirja 
vastuvõtmist kinnituskirja alusel 
ühisettevõtte S2R muud asutajaliikmed kui 
liit, kes on loetletud käesoleva määruse II 
lisas, ning punkti 4 kohaselt valitud 
assotsieerunud liikmed. Kõnealuste 
liikmete kohta kasutatakse ühisnimetust 
muud liikmed kui liit.

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui mõni ühisettevõtte S2R liige ei
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 
tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, kutsub 
tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, 
et otsustada, kas oma kohustused täitmata 
jätnud liikme liikmestaatus lõpetada või 
rakendada kuni kohustuste täitmiseni 
muid meetmeid. Juhatus võib esialgselt 
peatada kõigi oma kohustusi mittetäitnud 
ühisettevõtte liikmete hääleõiguse, kui 
nad on ära kuulatud ning neile on 
pakutud korrigeerimisvõimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte S2R assotsieerunud 
liikmed valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
põhineva konkursi alusel. Esimene 
assotsieerunud liikmete konkurss algab 
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast
ühisettevõtte S2R asutamist. Täiendavate 
konkursside korraldamine sõltub 
vajadusest tagada oluline suutlikkus S2Ri 

2. Ühisettevõtte S2R assotsieerunud 
liikmed valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
põhineva konkursi alusel, mille algatab 
komisjon ning mida hindab läbipaistvalt 
juhatus. Hindamisele kuuluva valiku 
puhul võetakse muu hulgas arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte S2R eesmärkide 
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üldkava rakendamiseks. Kõik 
konkursikutsed avaldatakse S2Ri 
veebisaidil ja nendest antakse teada 
riikide esindajate rühma ja muude 
kanalite vahendusel, et tagada S2Ri 
üldkava eesmärkide saavutamise huvides 
võimalikult suur osavõtt konkursist. 
Ühisettevõte S2R soodustab VKEde, kogu 
raudtee väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
osalemist.

saavutamise seisukohast, taotleja rahalist 
usaldusväärsust ning mis tahes 
võimalikke huvide konflikte seoses S2Ri 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte S2R assotsieerunud 
liikmed valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
põhineva konkursi alusel. Esimene 
assotsieerunud liikmete konkurss algab
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast
ühisettevõtte S2R asutamist. Täiendavate 
konkursside korraldamine sõltub 
vajadusest tagada oluline suutlikkus S2Ri 
üldkava rakendamiseks. Kõik 
konkursikutsed avaldatakse S2Ri 
veebisaidil ja nendest antakse teada 
riikide esindajate rühma ja muude 
kanalite vahendusel, et tagada S2Ri 
üldkava eesmärkide saavutamise huvides 
võimalikult suur osavõtt konkursist. 
Ühisettevõte S2R soodustab VKEde, kogu 
raudtee väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
osalemist.

2. Ühisettevõtte S2R assotsieerunud 
liikmed valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
põhineva konkursi alusel, mille algatab 
komisjon ning mida hindab läbipaistvalt 
juhatus. Hindamisel võetakse muu hulgas 
arvesse taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte S2R eesmärkide 
saavutamise seisukohast, taotleja rahalist 
usaldusväärsust ning võimalikke huvide 
konflikte seoses S2Ri eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb hindamise tulemusi 
arvesse võttes lõpliku otsuse eesmärgiga 
tagada geograafiline tasakaal ning 
VKEde, teadusringkondade ja kogu 
raudtee väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate, sealhulgas väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud osalemine.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 osa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb hindamise tulemusi 
arvesse võttes lõpliku otsuse eesmärgiga 
tagada geograafiline tasakaal ning 
VKEde, teadusringkondade ja kogu 
raudtee väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate, sealhulgas väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud osalemine.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus võtab assotsieerunud liikmeks 
saamise taotluste hindamisel muu hulgas 
arvesse taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte S2R eesmärkide 
saavutamise seisukohast, taotleja rahalist 
usaldusväärsust ning mis tahes võimalikke 
huvide konflikte. Seejärel teeb juhatus
taotluse kohta otsuse.

3. Juhatus võtab assotsieerunud liikmeks 
saamise taotluste läbipaistval hindamisel 
muu hulgas arvesse taotleja olulisust ja 
potentsiaalset lisaväärtust ühisettevõtte 
S2R eesmärkide saavutamise seisukohast, 
taotleja rahalist usaldusväärsust ning mis 
tahes võimalikke huvide konflikte. Seejärel 
teeb juhatus taotluste kohta otsuse.
Lõpliku otsusega tagatakse geograafiline 
tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Minimaalne omaosalus assotsieerunud 
liikmeks saamiseks on 2,5 % selle 
innovatsiooniprogrammi kogueelarvest, 
milles assotsieerunud liige osaleb.

4. Minimaalne omaosalus assotsieerunud 
liikmeks saamiseks on 2 % selle 
innovatsiooniprogrammi kogueelarvest, 
milles assotsieerunud liige osaleb.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liige võib lõpetada oma liikmesuse 
ühisettevõttes S2R. Lõpetamine jõustub ja 
muutub tagasipööramatuks kuus kuud 

5. Iga liige võib lõpetada oma liikmesuse 
ühisettevõttes S2R. Lõpetamine jõustub ja 
muutub tagasipööramatuks kuus kuud 
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pärast teiste liikmete teavitamist. Sellest 
hetkest vabastatakse endine liige kõigist 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte S2R kiitis heaks või võttis 
enne liikmesuse lõpetamist.

pärast teiste liikmete teavitamist. Sellest 
hetkest vabastatakse endine liige kõigist 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte S2R kiitis heaks või võttis 
enne liikmesuse lõpetamist. Sellistel 
juhtudel avatakse liikmesust lõpetava 
liikme ja S2Ri vaheliste rahaliste 
kohustuste täitmiseks konto.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühisettevõtte S2R liikmesust ei saa 
loovutada kolmandale isikule ilma juhatuse 
eelneva ja ühehäälse nõusolekuta.

6. Ühisettevõtte S2R liikmesust ei saa 
loovutada kolmandale isikule ilma juhatuse 
eelneva ja ühehäälse nõusolekuta. Sellisest 
nõusolekust teavitatakse komisjoni, kellel 
on õigus esitada vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaks komisjoni esindajat; (a) kolm komisjoni esindajat;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Assotsieerunud liige, kes täidab iseseisva 
juriidilise isikuna punkti 1 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume (st vähemalt 30 
miljoni euro suurune panus), on 
esindatud juhatuses. Need teised esindajad 
määrab ühisettevõtte S2R juhatus, pidades 
silmas kogu raudtee väärtusahela ulatuses 
tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud esindatust ka 
territoriaalse esindatuse osas ja seda 
tagades. Vähemalt kaks esindajat peaks 
olema raudtee-ettevõtjate esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Assotsieerunud liige, kes täidab iseseisva 
juriidilise isikuna punkti 1 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume, on esindatud 
juhatuses. Need teised esindajad määrab 
ühisettevõtte S2R juhatus, pidades silmas 
kogu raudtee väärtusahela ulatuses 
tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud esindatust.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Assotsieerunud liige, kes täidab iseseisva 
juriidilise isikuna punkti 1 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume, on esindatud 
juhatuses. Need teised esindajad määrab 
ühisettevõtte S2R juhatus, pidades silmas 
kogu raudtee väärtusahela ulatuses 
tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud esindatust.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Assotsieerunud liige, kes täidab iseseisva 
juriidilise isikuna punkti 1 lõikes 2 
sätestatud kriteeriume ning aitab kaasa 
artikli 2 lõike 2 punktides a–c sätestatud 
eesmärkide täitmisele, on esindatud 
juhatuses. Need teised esindajad määrab 
ühisettevõtte S2R juhatus, pidades silmas 
kogu raudtee väärtusahela ulatuses 
tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
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ettevõtjate tasakaalustatud esindatust.

Or. en

Selgitus

On oluline, et seda liiki juhatuse assotsieerunud liikmed aitavad samuti kaasa ühisettevõtte 
Shift2Rail üldiste eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek 129
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3. 
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete 
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3. 
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust. Lõpliku 
valikuga tagatakse geograafiline tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt üks assotsieerunud liikmete
esindaja iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 

(c) vähemalt kaks assotsieerunud liikmete
esindajat iga innovatsiooniprogrammi 
kohta, millele viidatakse punkti 1 lõikes 3.
Need esindajad määrab ühisettevõtte S2R 
juhatus, pidades silmas kogu raudtee 
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väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate
tasakaalustatud esindatust.

väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist 
raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate 
tasakaalustatud esindatust.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vähemalt üks töötajate esindaja

Or. en

Selgitus

Töötajaid tuleks samuti käsitada sidusrühmana, sest neid mõjutab uute tehnoloogiate areng 
otseselt. Inimtegurite puhul tuleb arvestada ka töö- ja sotsiaalseid aspekte.

Muudatusettepanek 132
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Raudteeagentuuri esindaja ning
riikide esindajate rühma eesistuja või ase-
eesistuja osalevad juhatuse koosolekutel 
vaatlejatena.

Euroopa Raudteeagentuuri esindaja ning 
riikide esindajate rühma eesistuja või ase-
eesistuja osalevad juhatuse koosolekutel 
vaatlejatena ning osalevad selle 
aruteludes, kuid neil ei ole hääleõigust.

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel vaatlejana, kui 
arutatakse komitee ülesannete hulka 
kuuluvaid küsimusi, ning osaleda selle 
aruteludes, kuid tal ei ole hääleõigust.



PE529.819v01-00 64/81 AM\1020418ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 133
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Raudteeagentuuri esindaja ning 
riikide esindajate rühma eesistuja või ase-
eesistuja osalevad juhatuse koosolekutel 
vaatlejatena.

Euroopa Raudteeagentuuri esindaja osaleb
juhatuse koosolekutel vaatlejatena.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 134
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – lõige 5 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma eesistujal või 
ase-eesistujal on õigus osaleda juhatuse 
koosolekutel vaatlejana ning osaleda selle 
aruteludes, kuid tal ei ole hääleõigust.

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 135
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – lõige 5 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel vaatlejana, kui 
arutatakse komitee ülesannete hulka 
kuuluvaid küsimusi, ning osaleda selle 
aruteludes, kuid tal ei ole hääleõigust.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 136
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 – lõige 5 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni 
esimehel või aseesimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekul vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon püüab talle juhatuses usaldatud 
rolli täites tagada koordineerimise 
ühisettevõtte S2R ja Horisont 2020 
asjakohase tegevuse vahel, et edendada 
ühiste teadusuuringutega hõlmatud 
prioriteetide kindlakstegemisel sünergiaid.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 138
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Komisjon püüab talle juhatuses 
usaldatud rolli täites tagada 
koordineerimise ühisettevõtte S2R ja 
Horisont 2020 asjakohase tegevuse vahel, 
et edendada ühiste teadusuuringutega 
hõlmatud prioriteetide kindlakstegemisel 
sünergiaid.

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.
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Muudatusettepanek 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) (d) võtab vastu otsuse juhatuse 
lõpliku koosseisu kohta, eelkõige valides 
assotsieerunud liikmete esindajad, välja 
arvatud need, kes täidavad punkti 1 lõikes 
2 sätestatud kriteeriume. Lõplik valik 
peaks tagama VKEde, kogu raudtee 
väärtusahela ulatuses tegutsevate 
ettevõtjate, sealhulgas väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud osalemise.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus, valides sobiva kandidaadi Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast, järgides 
avalikku ja läbipaistvat
valimisprotseduuri.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus
tema teeneid, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning asjaomaseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades,
valides sobiva kandidaadi Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast pärast 
avatud ja läbipaistvat konkurssi, mis 
järgneb Euroopa Liidu Teatajas ja mujal 
avaldatud osalemiskutsetele, ning 
tuginedes Euroopa Parlamendi 
positiivsele arvamusele.

Enne ametisse nimetamist vastab juhatuse 
välja valitud kandidaat Euroopa 
Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni liikmete 
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küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus, valides sobiva kandidaadi Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast, järgides 
avalikku ja läbipaistvat valimisprotseduuri.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus, valides sobiva kandidaadi Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast, järgides 
avalikku ja läbipaistvat valimisprotseduuri. 
Euroopa Parlamendil on õigus esitada 
vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 10 – lõige 4 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) teavitab riikide esindajate rühma ja 
teaduskomiteed korrapäraselt kõigist 
viimaste nõuandva rolliga seotud 
küsimustest;

Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.
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Muudatusettepanek 143
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 10 – lõige 4 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) teavitab riikide esindajate rühma ja 
teaduskomiteed korrapäraselt kõigist 
viimaste nõuandva rolliga seotud 
küsimustest;

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 144
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 10 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor loob haldusosakonna 
kõigi käesolevast määrusest tulenevate 
tugiülesannete täitmiseks tegevdirektori 
vastutusel. Haldusosakond koosneb 
ühisettevõtte S2R töötajatest ja täidab 
eelkõige järgmisi ülesandeid:

5. Tegevdirektor loob haldusosakonna 
kõigi käesolevast määrusest tulenevate 
tugiülesannete täitmiseks tegevdirektori 
vastutusel.

Tegevdirektor koostab ühisettevõtte jaoks 
aasta jooksul alates selle loomise 
kuupäevast:

– pettusevastase strateegia,

– strateegia huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja lahendamiseks ning

– strateegia rikkumisest teatajate 
kaitsmiseks.

Tegevdirektor esitab iga strateegia 
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juhatusele. Tegevdirektor kehtestab iga 
strateegia ja selle rakenduseeskirjade 
jaoks korrapärase läbivaatamiskorra.

Haldusosakond koosneb ühisettevõtte S2R 
töötajatest ja täidab eelkõige järgmisi 
ülesandeid:

Or. en

Muudatusettepanek 145
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Raudteeagentuuril on juhatuses 
vaatlejastaatus, ta aitab kaasa S2Ri 
üldkava kindlaksmääramisele ja 
rakendamisele ning täidab selleks eelkõige 
järgmisi nõustamisega seotud ülesandeid:

Euroopa Raudteeagentuur aitab kaasa 
S2Ri üldkava kindlaksmääramisele ja 
rakendamisele ning täidab selleks eelkõige 
järgmisi nõustamisega seotud ülesandeid:

Or. en

Muudatusettepanek 146
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teeb ettepanekuid S2Ri üldkava ja aasta 
töökava võimalike muudatuste kohta, 
eelkõige selleks, et tagada ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomiseks vajalike 
teadusuuringute toimumine;

(a) teeb ettepanekuid S2Ri üldkava ja aasta 
töökava võimalike muudatuste kohta, 
eelkõige selleks, et tagada ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomiseks vajalike 
teadusuuringute toimumine, ja teeb 
kindlaks nende olulisuse seoses artikli 2 
lõikes 2 määratletud eesmärkidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teeb käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 
punkti e kohase sidusrühmadega 
konsulteerimise järel ettepanekuid teadus-, 
arendus- ja valideerimistegevuse tehniliste 
standardite kohta, eesmärgiga tagada töö 
tulemuste koostalitlusvõime ja ohutus;

(b) teeb käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 
punkti e kohase sidusrühmadega
konsulteerimise järel ettepanekuid
tehniliste standarditeni viivate teadus- ja 
arendustegevuse suuniste kohta, 
eesmärgiga tagada töö tulemuste 
koostalitlusvõime ja ohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teeb käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 
punkti e kohase sidusrühmadega 
konsulteerimise järel ettepanekuid teadus-, 
arendus- ja valideerimistegevuse tehniliste 
standardite kohta, eesmärgiga tagada töö 
tulemuste koostalitlusvõime ja ohutus;

(b) teeb käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 
punkti e kohase sidusrühmadega 
konsulteerimise järel ettepanekuid teadus-, 
arendus- ja valideerimistegevuse suuniste
kohta, eesmärgiga tagada töö tulemuste 
koostalitlusvõime ja ohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegilise suunitluse ja S2Ri üldkava 
ajakohastamine ning selle eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammud;

(a) strateegilise suunitluse ja S2Ri üldkava
kindlaksmääramine ja ajakohastamine 
ning selle eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammud;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 13 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjakohaste riiklike või piirkondlike 
teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
staatus ning võimalike 
koostöövaldkondade määratlemine, kaasa 
arvatud asjakohaste tehnoloogiate 
kasutuselevõtt;

(a) asjakohaste riiklike või piirkondlike 
teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
staatus ning võimalike 
koostöövaldkondade määratlemine, kaasa 
arvatud asjakohaste tehnoloogiate 
kasutuselevõtt sünergiatest 
kasusaamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide esindajate rühm saab 
regulaarselt teavet, muu hulgas osalemise 
kohta ühisettevõtte S2R rahastatud 
meetmetes, iga konkursi ja projekti 
rakendamise tulemuste kohta, sünergiate 
kohta muude asjakohaste liidu 
programmidega ja S2Ri eelarve täitmise 
kohta.
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Or. en

Selgitus

IIP paketti puudutavate kolmepoolsete kohtumiste tulemus.

Muudatusettepanek 152
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide esindajate rühm saab 
regulaarselt teavet, muu hulgas osalemise 
kohta ühisettevõtte S2R rahastatud 
meetmetes, iga konkursi ja projekti 
rakendamise tulemuste kohta, sünergiate 
kohta muude asjakohaste liidu 
programmidega ja S2Ri eelarve täitmise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 153
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riikide esindajate rühm võib esitada
ühisettevõttele S2R omal algatusel 
soovitusi tehnilistes, juhtimis- ja 
finantsküsimustes, eelkõige juhul, kui need 
mõjutavad riiklikke või piirkondlikke 

6. Riikide esindajate rühm võib esitada
juhatusele omal algatusel soovitusi 
tehnilistes, juhtimis- ja finantsküsimustes, 
eelkõige juhul, kui need mõjutavad 
riiklikke või piirkondlikke huvisid.
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huvisid. Ühisettevõte S2R teavitab riikide 
esindajate rühma järelmeetmetest, mis ta 
on võtnud vastuseks rühma soovitustele.

Juhatus teavitab riikide esindajate rühma 
järelmeetmetest, mis ta on võtnud
vastuseks rühma soovitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Punktis 2 ette nähtud ülesannete 
täitmiseks võib ühisettevõtte S2R juhatus 
moodustada piiratud arvu töörühmi 
nendeks toiminguteks, mida juhatus neile 
delegeerib. Kõnealused töörühmad 
moodustatakse spetsialistidest ning nende 
töö vastab läbipaistvuse põhimõttele.

1. Punktis 2 ette nähtud ülesannete 
täitmiseks võib ühisettevõtte S2R juhatus 
moodustada piiratud arvu töörühmi 
nendeks toiminguteks, mida juhatus neile 
delegeerib. Kõnealused töörühmad 
moodustatakse spetsialistidest, sealhulgas 
teadusorganisatsioonide, VKEde, raudtee-
ettevõtjate spetsialistid, ning nende töö 
vastab läbipaistvuse põhimõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Punktis 2 ette nähtud ülesannete 
täitmiseks võib ühisettevõtte S2R juhatus 
moodustada piiratud arvu töörühmi 
nendeks toiminguteks, mida juhatus neile 
delegeerib. Kõnealused töörühmad 
moodustatakse spetsialistidest ning nende 
töö vastab läbipaistvuse põhimõttele.

1. Punktis 2 ette nähtud ülesannete 
täitmiseks võib ühisettevõtte S2R juhatus 
moodustada piiratud arvu töörühmi 
nendeks toiminguteks, mida juhatus neile 
delegeerib. Kõnealused töörühmad 
moodustatakse asjakohast oskusteavet 
valdavatest spetsialistidest ning nende töö 
vastab läbipaistvuse põhimõttele.
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Or. en

Muudatusettepanek 156
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muude liikmete kui liidu ning nendega 
seotud üksuste mitterahalised toetused, mis 
koosnevad nende poolt kaudsete meetmete 
rakendamisel tehtud kulutustest, millest 
arvestatakse maha ühisettevõtte poolne 
toetus ja muud liidu toetused nende kulude 
katmiseks.

(b) muude liikmete kui liidu ning nendega 
seotud üksuste mitterahalised või rahalised
toetused, mis koosnevad nende poolt 
kaudsete meetmete rakendamisel tehtud 
kulutustest, millest arvestatakse maha 
ühisettevõtte poolne toetus ja muud liidu 
toetused nende kulude katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 40 % eraldatakse muudele 
asutajaliikmetele kui liit ja nendega 
seotud üksustele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 16 – lõige 1 – punkt b



PE529.819v01-00 76/81 AM\1020418ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 30 % eraldatakse assotsieerunud 
liikmetele ja nendega seotud üksustele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 159
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuni 30 % eraldatakse 
projektikonkursside ja hankekonkursside 
kaudu.

(c) 100 % eraldatakse projektikonkursside 
ja hankekonkursside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga aasta 15. veebruariks esitab 
tegevdirektor juhatusele heakskiitmiseks 
aasta tegevusaruande ühisettevõttes S2R 
eelmisel kalendriaastal eelkõige töökavaga 
seoses tehtud edusammudest. Aruanne 
sisaldab muu hulgas järgmist teavet:

2. Kahe kuu jooksul enne eelarveaasta 
lõppu esitab tegevdirektor juhatusele 
heakskiitmiseks aasta tegevusaruande 
ühisettevõttes S2R eelmisel kalendriaastal 
eelkõige töökavaga seoses tehtud 
edusammudest. Aruanne sisaldab muu 
hulgas järgmist teavet:

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 161
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga aasta 15. veebruariks esitab 
tegevdirektor juhatusele heakskiitmiseks 
aasta tegevusaruande ühisettevõttes S2R 
eelmisel kalendriaastal eelkõige töökavaga 
seoses tehtud edusammudest. Aruanne 
sisaldab muu hulgas järgmist teavet:

2. Kahe kuu jooksul enne eelarveaasta 
lõppu esitab tegevdirektor juhatusele 
heakskiitmiseks aasta tegevusaruande 
ühisettevõttes S2R eelmisel kalendriaastal 
eelkõige töökavaga seoses tehtud 
edusammudest. Aruanne sisaldab muu 
hulgas järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 162
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a a) S2Ri eesmärkide (nagu need on 
määratletud artikli 2 lõikes 2) 
saavutamisel tehtud edusammud ning 
ettepanekud nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku edasise töö kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte S2R esitab igal aastal 
komisjonile määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõike 5 kohase 
aruande.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 164
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte S2R esitab igal aastal 
komisjonile määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõike 5 kohase 
aruande.

3. Ühisettevõtte S2R peaarvepidaja 
edastab järgmise eelarveaasta 1. märtsiks 
Euroopa Komisjoni peaarvepidajale ja 
kontrollikojale esialgse 
raamatupidamisaruande.

Järgmise eelarveaasta 31. märtsiks 
saadab ühisettevõte S2R eelarve 
haldamise ja finantsjuhtimise kohta 
aruande Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja kontrollikojale.

Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt 
määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 148 esitatud märkused esialgse 
raamatupidamisaruande kohta, koostab 
peaarvepidaja ühisettevõtte S2R lõpliku 
raamatupidamisaruande ja tegevdirektor 
edastab selle juhatusele arvamuse 
saamiseks.

Juhatus esitab arvamuse ühisettevõtte 
S2R lõpliku raamatupidamisaruande 
kohta.

Tegevdirektor edastab järgmise 
eelarveaasta 1. juuliks lõpliku 
raamatupidamisaruande koos juhatuse 
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arvamusega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

Lõplik raamatupidamisaruanne 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 
järgmise aasta 15. novembriks.

Tegevdirektor saadab kontrollikojale 
vastuse aastaaruandes tehtud märkuste 
kohta 30. septembriks. Tegevdirektor 
saadab kõnealuse vastuse ka juhatusele.

Euroopa Parlamendi taotluse korral 
esitab tegevdirektor talle kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 165 lõikega 3 kogu teabe, mida on 
vaja kõnealust eelarveaastat käsitleva 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse tõrgeteta sujumiseks.

Or. en

Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 165
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – punkt 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte S2R 
raamatupidamisaruannet kontrollib 
sõltumatu auditeerimisasutus, nagu on 
sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 5.

välja jäetud

Ühisettevõtte S2R 
raamatupidamisaruannet ei kontrolli 
kontrollikoda.

Or. en
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Selgitus

Horisontaalne küsimus. See muudatusettepanek kajastab IIP paketti puudutavate 
kolmepoolsete kohtumiste tulemusi.

Muudatusettepanek 166
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 19 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte S2R
raamatupidamisaruannet kontrollib 
sõltumatu auditeerimisasutus, nagu on 
sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 5.

4. 1. Ühisettevõtte S2R peaarvepidaja 
edastab järgmise eelarveaasta 1. märtsiks 
Euroopa Komisjoni peaarvepidajale ja 
kontrollikojale esialgse 
raamatupidamisaruande.

Järgmise eelarveaasta 31. märtsiks 
saadab ühisettevõte S2R eelarve 
haldamise ja finantsjuhtimise kohta 
aruande Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja kontrollikojale.

Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt 
määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 148 esitatud märkused esialgse 
raamatupidamisaruande kohta, koostab 
peaarvepidaja ühisettevõtte S2R lõpliku 
raamatupidamisaruande ja tegevdirektor 
edastab selle juhatusele arvamuse 
saamiseks.

Juhatus esitab arvamuse ühisettevõtte 
S2R lõpliku raamatupidamisaruande 
kohta.

Tegevdirektor edastab järgmise 
eelarveaasta 1. juuliks lõpliku 
raamatupidamisaruande koos juhatuse 
arvamusega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

Lõplik raamatupidamisaruanne 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 
järgmise aasta 15. novembriks.

Tegevdirektor saadab kontrollikojale 
vastuse aastaaruandes tehtud märkuste 
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kohta 30. septembriks. Tegevdirektor 
saadab kõnealuse vastuse ka juhatusele.

Euroopa Parlamendi taotluse korral 
esitab tegevdirektor talle kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 165 lõikega 3 kogu teabe, mida on 
vaja kõnealust eelarveaastat käsitleva 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse tõrgeteta sujumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 19. osa – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte S2R 
raamatupidamisaruannet ei kontrolli 
kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en


