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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o zřízení společného podniku Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7–xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0922),

– s ohledem na článek 187 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle 
kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-xxxx/2013),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální 
rozvoj (A7-0000/2014),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)20, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne … 2013, 
kterým se na období 2014–2020 zřizuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace („rámcový program 
Horizont 2020“)20, si klade za cíl zvýšit 
dopad úsilí vynakládaného v oblasti 
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výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru 
v oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti a pomoci při 
zvládání společenských výzev. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

výzkumu a inovací spojením prostředků 
EU a soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru 
v oblastech, kde mohou výzkum a inovace 
přispět k širším cílům Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, vytvořit pákový 
efekt v oblasti soukromých investic a 
pomoci při zvládání společenských výzev. 
Tato partnerství by měla být založena na 
dlouhodobých závazcích, včetně 
vyváženého příspěvku od všech partnerů, 
měla by být zodpovědná za dosažení 
daných cílů a uvedena v soulad se 
strategickými cíli Unie souvisejícími 
s výzkumem, vývojem a inovacemi. Řízení 
a fungování těchto partnerství by mělo být 
otevřené, transparentní, účinné a účelné 
a mělo by umožňovat zapojení široké 
škály zúčastněných subjektů činných 
v jejich konkrétních oblastech. Zapojení 
Unie do těchto partnerství může mít formu 
finančních příspěvků do společných 
podniků zřízených na základě článku 187 
Smlouvy.

__________________ __________________
20 Úř. věst. … [rámcový program H2020]. 20 Úř. věst. … [rámcový program H2020].

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se společných technologických iniciativ a toho, čeho by 
měly dosáhnout. V souladu se 40. bodem odůvodnění rámcového programu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Zakládajícími členy společného 
podniku S2R by měla být Unie, zastoupená 

(9) Zakládajícími členy společného 
podniku S2R by měla být Unie, zastoupená 
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Komisí, a zakládající členové jiní než Unie 
vyjmenovaní v příloze II, pokud přijmou 
stanovy uvedené v příloze I tohoto 
nařízení. Těmito zakládajícími členy 
jinými než Unie jsou samostatné právní 
subjekty bez finančních problémů, které 
jsou schopny poskytnout vysoký finanční 
příspěvek na provádění výzkumných 
činností v oblasti působnosti společného 
podniku S2R v rámci struktury dobře 
přizpůsobené povaze partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a které po 
intenzivních konzultacích se 
zúčastněnými subjekty písemně vyjádřily
svůj souhlas s poskytnutím takového 
příspěvku.

Komisí, a zakládající členové jiní než Unie 
vyjmenovaní v příloze II, pokud přijmou 
stanovy uvedené v příloze I tohoto 
nařízení. Těmito zakládajícími členy 
jinými než Unie jsou samostatné právní 
subjekty bez finančních problémů, které 
jsou schopny poskytnout vysoký finanční 
příspěvek na provádění výzkumných 
činností v oblasti působnosti společného 
podniku S2R v rámci struktury dobře 
přizpůsobené povaze partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a které před přijetím 
tohoto nařízení písemně vyjádří svůj 
souhlas s poskytnutím takového příspěvku.

Or. en

Odůvodnění

Členové uvedení v příloze II již vyjádřili formální závazky, to ale nevylučuje, aby se před 
přijetím tohoto nařízení ucházeli o členství další kandidáti. V souladu s hlasováním ve výboru 
ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Pro dosažení svých cílů a zajištění 
podobného přínosu pro menší hráče a 
finančníky by měl společný podnik S2R 
poskytovat příspěvek EU na opatření 
pomocí otevřených a transparentních 
postupů, zejména ve formě grantů 
účastníkům po otevřených a 
transparentních konkurenčních výzvách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování evropského 
výzkumu a inovací, by v případě 
společných podniků měly být vytvořeny 
jednoduché modely řízení a mělo by se 
zamezit existenci souborů pravidel, jež by 
se lišily od programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aniž by bylo dotčeno průběžné 
hodnocení uvedené v článku 11, a 
v souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 
1291/2013 a jako součást průběžného 
hodnocení programu Horizont 2020 by 
měly být společné podniky jakožto zvláštní 
nástroje financování programu Horizont 
2020 předmětem hlubšího posouzení, 
které bude mimo jiné zahrnovat analýzu 
otevřenosti, transparentnosti a 
efektivnosti partnerství veřejného a 
soukromého sektoru na základě článku 
187 SFEU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za účelem koordinace a řízení investic 
Unie do výzkumu a inovací v evropském 
železničním odvětví se na období do 
31. prosince 2024 zřizuje společný podnik 
ve smyslu článku 187 Smlouvy („společný 
podnik Shift2Rail“ nebo „společný podnik 
S2R“). V souladu s dobou trvání 
rámcového programu pro výzkum a 
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inovace Horizont 2020 (2014–2020) by 
však všechny výzvy k předkládání návrhů 
měly být zahájeny do 31. prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Maximální finanční příspěvek Unie na 
iniciativu Shift2Rail činí, včetně příspěvku 
členských států Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO), 427,5 milionu
EUR a pochází z přídělu souhrnného 
rozpočtu Unie pro zvláštní program 
Horizont 2020, jímž se provádí rámcový 
program Horizont 2020, a zejména 
z přídělu pro zvláštní cíle výzvy 
Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava v souladu s příslušnými 
ustanoveními čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu 
iv) a v případě subjektů uvedených 
v článku 209 daného nařízení 
s ustanoveními čl. 60 odst. 1 až 4 a 
článku 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012. Tato částka zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 3
se týká aspektů uvedených v čl. 58 odst. 3, 

3. Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 2
se týká aspektů uvedených v čl. 58 odst. 3, 



PR\1017686CS.doc 11/22 PE528.040v02-00

CS

článcích 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 a v článku 40 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012, 
a mimo jiné také:

čl. 60 odst. 1 až 4 a článku 61 nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1268/2012, a mimo jiné také:

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik S2R přijme zvláštní 
finanční pravidla v souladu s článkem 209 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 
nařízení (EU) č. … [nařízení v přenesené 

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

č. … [nařízení v přenesené pravomoci 
o vzorovém finančním nařízení pro 
subjekty uvedené v článku 209 finančního 
nařízení]. 

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise provede průběžné hodnocení 
společného podniku S2R do 30. června
2017. Závěry hodnocení a své připomínky 
předá Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince 2017. Výsledky průběžného 
hodnocení společného podniku S2R se 
zohlední v průběžném hodnocení 
programu Horizont 2020.

V souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 
1291/2013 a jako součást průběžného 
hodnocení programu Horizont 2020 
budou společné podniky jakožto nástroje 
financování programu Horizont 2020 
předmětem hlubšího posouzení, které 
bude mimo jiné zahrnovat analýzu 
otevřenosti, transparentnosti a 
efektivnosti partnerství veřejného a 
soukromého sektoru na základě článku 
187 SFEU. 

Aby Komise mohla reagovat na 
nepředvídané situace nebo nové události, 
může na základě průběžného hodnocení 
programu Horizont 2020 uvedeného 
v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1291/2013 
přezkoumat v rámci ročního rozpočtového 
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procesu rozpočet společného podniku 
S2R.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
podniku S2R, uděluje Evropský parlament 
na základě doporučení Rady a v souladu 
s postupem stanoveným finančními 
pravidly společného podniku S2R.

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

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 14

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského
parlamentu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – Definice – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – Definice – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladově efektivní a spolehlivé 
vysokokapacitní vlaky;

a) nákladově efektivní a spolehlivé 
vysokokapacitní a vysokorychlostní vlaky;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – Členové – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – Změny členství – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – bod 6 – Složení správní rady – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jednoho zástupce přidružených 
členů za každý inovační program uvedený 
v čl. 1 odst. 3. Tyto zástupce určí správní 
rada společného podniku S2R s cílem 
zajistit vyvážené zastoupení subjektů 

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

železnice s cílem zajistit vyvážené 
zastoupení subjektů z celého železničního 
hodnotového řetězce i subjektů mimo 
tradiční železniční odvětví a vyvážené 
územní zastoupení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – bod 8 – Úkoly správní rady – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) (nové) zajišťuje transparentnost 
výběru veškerých dohod o
subdodavatelském plnění úkolů, které 
mohou být ustaveny v rámci tohoto 
nařízení;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha I – bod 11 – Evropská agentura pro železnice – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posouzení navrženého výběru 
přidružených členů správní rady.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha I – bod 16 – Přidělení příspěvku Unie – odst. 1 – Definice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie pro společný 
podnik S2R určený na provozní náklady, 
uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a), a 
dodatečný příspěvek uvedený v čl. 3 
odst. 1 písm. b) se přidělí takto:

1. Finanční příspěvek Unie pro společný 
podnik S2R určený na provozní náklady, 
uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a), a 
dodatečný příspěvek uvedený v čl. 3 
odst. 1 písm. b) se přidělí takto:

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

a) až 30 % se přidělí zakládajícím členům 
jiným než Unie a jejich přidruženým 
subjektům;

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

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

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

c) nejméně 40 % se přidělí na základě 
konkurenčních výzev k předkládání návrhů 
a výzev k předkládání nabídek.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha I – bod 19 – Provozní a finanční výkaznictví
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonný ředitel každoročně v souladu 
s finančními pravidly společného podniku 
S2R předkládá správní radě zprávu o 
plnění svých povinností.

1. Výkonný ředitel každoročně v souladu 
s finančními pravidly společného podniku 
S2R předkládá správní radě zprávu o 
plnění svých povinností.

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

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

a) výzkum, inovace a jiné prováděné akce 
a příslušné výdaje;

a) výzkum, inovace a jiné prováděné akce 
a příslušné výdaje;

b) předložené akce s rozpisem podle typu 
účastníků, včetně malých a středních 
podniků, a podle země;

b) předložené akce s rozpisem podle typu 
účastníků, včetně malých a středních 
podniků, a podle země;

c) akce vybrané k financování s rozpisem 
podle typu účastníků, včetně malých a 
středních podniků, a podle země, a 
s uvedením příspěvku společného podniku 
S2R jednotlivým účastníkům a na 
jednotlivé akce.

c) akce vybrané k financování s rozpisem 
podle typu účastníků, včetně malých a 
středních podniků, a podle země, a 
s uvedením příspěvku společného podniku 
S2R jednotlivým účastníkům a na 
jednotlivé akce.

Po schválení správní radou se výroční 
zpráva o činnosti předá skupině zástupců 
států a zveřejní se.

Po schválení správní radou se výroční 
zpráva o činnosti předá skupině zástupců 
států a zveřejní se.

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

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

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

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

Účetnictví společného podniku S2R 
nepodléhá kontrole Účetního dvora.

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

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

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

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

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

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

4. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení / změny nezbytné pro přímé udělení absolutoria ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha II – Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II – ZAKLÁDAJÍCÍ PŘÍLOHA II – ORIENTAČNÍ SEZNAM 
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ČLENOVÉ SPOLEČNÉHO PODNIKU 
S2R JINÍ NEŽ UNIE

ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ
SPOLEČNÉHO PODNIKU S2R JINÝCH
NEŽ UNIE

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli proběhla konzultace zúčastněných stran, samotný návrh byl zveřejněn až v prosinci 
2013. Zpravodajové by chtěli zajistit, aby se kterýkoli člen, jenž se k tomu zaváže, mohl 
připojit k zakládajícím členům v souladu s obecnými zásadami programu Horizont 2020 
v oblasti transparentnosti a otevřenosti. V souladu s hlasováním ve výboru ITRE o dalších 
partnerstvích veřejného a soukromého sektoru.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise na zřízení společného podniku Shift2Rail jako důležitou 
součást balíčku investic do inovací v rámci programu Horizont 2020.

Lepší řízení

Pokud jde o horizontální pozměňovací návrhy, zpravodajka se domnívá, že řízení a fungování 
by mělo být otevřené, transparentní, účinné a účelné a mělo by poskytovat široké škále 
zúčastněných stran příležitost, aby byli aktivní ve své konkrétní oblasti.

Zpravodajka proto zdůrazňuje význam dodržování zásad schválených během vyjednávání o 
rámcovém programu Horizont 2020, pokud jde o partnerství veřejného a soukromého sektoru 
a jejich přínos.  

Změny, které zpravodajka navrhuje ohledně řízení společného podniku Shift2Rail, mají za cíl 
především zavést nový přístup ke společným technologickým iniciativám, jež byly dohodnuty 
v rámci jednání o programu Horizont 2020. Snaží se zvýšit transparentnost a otevřenost 
v rámci jeho struktury řízení.

Otevřenost a transparentnost by se však neměly omezovat na interní operace a postupy řízení 
společného podniku. Zpravodajka předložila několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je 
posílení těchto zásad rovněž s ohledem na zapojení partnerů do Shift2Rail prostřednictvím 
konkurenčních výzev k předkládání návrhů.


