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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0922),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 lõiget 1, mille 
alusel nõukogu parlamendiga konsulteeris (C7-XXXX/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2014),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

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”)20

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 

(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”)20

eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
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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.

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. Selline partnerlus 
peaks lähtuma pikaajalistest kohustustest, 
sealhulgas kõigi partnerite 
tasakaalustatud panusest, vastutama 
eesmärkide saavutamise eest ning järgima 
liidu teadusuuringute, arengu ja 
innovatsiooniga seotud strateegilisi 
eesmärke. 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 rahaliste toetuste või 
aluslepingu artikli 187 alusel asutatud 
ühisettevõtete kaudu.

__________________ __________________
20 ELT ... [H2020 RP]. 20 ELT ... [H2020 RP].

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse neid tähtsaid põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
Horisont 2020 läbirääkimistel ühiste tehnoloogiaalgatuste kohta ja selle kohta, millised 
peaksid olema nende tulemused. Kooskõlas raamprogrammi põhjendusega 40.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ühisettevõtte S2R asutajaliikmed (9) Ühisettevõtte S2R asutajaliikmed 



PR\1017686ET.doc 7/22 PE528.040v02-00

ET

peaksid olema liit, keda esindab komisjon, 
ja muud asutajaliikmed kui liit, kes on 
loetletud II lisas ja kes kiidavad heaks 
käesoleva määruse I lisas toodud põhikirja.
Need muud asutajaliikmed kui liit on 
rahaliselt usaldusväärsed iseseisvad 
juriidilised isikud, kelle finantssuutlikkus 
võimaldab anda suure rahalise panuse 
teadusuuringute tegemiseks ühisettevõtte 
S2R valdkonnas avaliku ja erasektori 
partnerluse laadile hästi kohandatud 
struktuuris ning kes on sidusrühmadega 
peetud intensiivsete konsultatsioonide 
tulemusel kirjalikult väljendanud oma 
nõusolekut kõnealuse rahalise panuse 
andmiseks.

peaksid olema liit, keda esindab komisjon, 
ja muud asutajaliikmed kui liit, kes on 
loetletud II lisas ja kes kiidavad heaks 
käesoleva määruse I lisas toodud põhikirja.
Need muud asutajaliikmed kui liit on 
rahaliselt usaldusväärsed iseseisvad 
juriidilised isikud, kelle finantssuutlikkus 
võimaldab anda suure rahalise panuse 
teadusuuringute tegemiseks ühisettevõtte 
S2R valdkonnas avaliku ja erasektori 
partnerluse laadile hästi kohandatud 
struktuuris ning kes enne käesoleva 
määruse vastuvõtmist sidusrühmadega 
peetud intensiivsete konsultatsioonide 
tulemusel kirjalikult väljendavad oma 
nõusolekut kõnealuse rahalise panuse 
andmiseks.

Or. en

Selgitus

II lisas loetletud liikmed on end juba ametlikult sidunud, kuid see ei tähenda, et muud 
kandidaadid ei võiks enne käesoleva määruse vastuvõtmist liikmestaatust taotleda. Kooskõlas 
ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 3

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 väiksemad osalejad 
ja rahastajad saaksid samaväärset kasu,
peaks ühisettevõte S2R avatud ja 
läbipaistva menetluse kaudu pakkuma
tegevustele ELi panust, eelkõige liikmete 
rahalise toetamise kaudu, millele eelneb 
avatud ja läbipaistev projektikonkurss.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldeesmärki muuta 
Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine lihtsamaks ja 
ühtlasemaks, peaksid ühisettevõtted 
kehtestama lihtsad juhtimismudelid ja 
vältima raamprogrammi Horisont 2020 
reeglistikust erinevaid eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ilma et see piiraks artiklis 11 
osutatud vahehindamist ning kooskõlas 
määruse (EL) nr 1291/2013 artikliga 32 
ning raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamise osana tuleks ühisettevõtete 
kui raamprogrammi Horisont 2020 
konkreetsete rahastamisvahendite kohta 
teha põhjalik kokkuvõte, mis muu hulgas 
sisaldaks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 alusel avaliku ja 
erasektori partnerluse avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

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) Erandina määruse nr 966/2012 (EL, 
Euratom) artikli 60 lõikest 7 ja artiklist 
209, peaks S2R ühisettevõtte eelarve 
täitmise kohta andma heakskiidu 
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
põhjal. Seetõttu ei kohaldata artikli 60 
lõikes 5 sätestatud aruandluse nõudeid 
liidu poolt ühisettevõttesse S2R tehtava 
panuse kohta, kuid need tuleks võimaluse 
piires ühtlustada nõuetega, mis on ette 
nähtud määruse nr 966/2012 (EÜ, 
Euratom) artiklis 208 nimetatud asutuste 
jaoks. Raamatupidamisarvestust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust peaks auditeerima 
kontrollikoda.

Or. en

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.

Muudatusettepanek 7

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

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

„ühisettevõte S2R”) ajavahemikuks kuni 
31. detsembrini 2024. Kuid kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi kestusega (2014–2020), 
tuleks kõik projektikonkursid käivitada 
enne 31. detsembrit 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksimaalne liidu rahaline toetus 
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:

1. Maksimaalne liidu rahaline toetus 
algatusele Shift2Rail on 427,5 miljonit 
eurot, mis hõlmab ka Euroopa
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni
liikmesriikide panust, makstakse liidu 
üldeelarvest raamprogrammi Horisont 
2020 rakendamise eriprogrammi jaoks 
eraldatud assigneeringutest (eelkõige 
aruka ja loodussäästliku integreeritud 
transpordi väljakutsega seotud 
konkreetseteks eesmärkideks 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 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 3 osutatud delegeerimislepingus 
käsitletakse määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 2, artiklites 60 ja 
61 ning komisjoni delegeeritud määruse
(EL) nr 1268/2012 artiklis 40 käsitletud 
aspekte ning muu hulgas järgmist:

3. Lõikes 2 osutatud delegeerimislepingus 
käsitletakse määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 3, artikli 60
lõigetes 1–4 ja artiklis 61 ning komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 
artiklis 40 käsitletud aspekte ning muu 
hulgas järgmist:

Or. en

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.

Muudatusettepanek 10

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 täita oma 
levitamis- ja aruandluskohustusi, 
sealhulgas täielik teave kõigi ettepanekute 
ja toetuslepingute ja nende partnerite 
kohta, mis lisatakse raamprogrammi 
Horisont 2020 veebipõhisesse osalejate 
portaali õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1
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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

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.

Muudatusettepanek 12

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 30. juuniks 2017 
ühisettevõtte S2R vahehindamise.
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 31. detsembriks 2017
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. S2R 
ühisettevõtte vahehindamise tulemused 
võetakse arvesse raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamisel.

Kooskõlas määruse (EL) nr 1291/2013 
artikliga 32 ja raamprogrammi Horisont 
2020 vahehindamise osana tuleb 
ühisettevõtete kui raamprogrammi 
Horisont 2020 konkreetsete 
rahastamisvahendite kohta teha põhjalik 
kokkuvõte, mis muu hulgas sisaldab 
avaliku ja erasektori partnerluse avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
187 alusel. 
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Komisjon võib ettenägematutele 
olukordadele või muutustele ja 
vajadustele reageerimiseks pärast 
määruse (EL) nr 1291/2013 artikli 32 
lõikes 3 nimetatud programmi 
raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamist iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus üle vaadata 
ühisettevõtte S2R eelarve.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele S2R annab
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
põhjal komisjonile eelarve täimise kohta, 
järgides ühisettevõtte S2R 
finantseeskirjades sätestatud menetlust.

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.

Or. en

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.
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Muudatusettepanek 14

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

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – Mõisted – 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” –
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;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Osa 1 – Mõisted – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulutõhusad ja usaldusväärsed suure 
mahutavusega rongid;

(a) kulutõhusad ja usaldusväärsed suure 
mahutavusega ülikiired rongid;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – Liikmed – 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) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel ühisettevõtte S2R 
muud asutajaliikmed kui liit, ning punkti 4 
kohaselt valitud assotsieerunud liikmed.
Kõnealuste liikmete kohta kasutatakse 
ühisnimetust muud liikmed kui liit.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.



PE528.040v02-00 16/22 PR\1017686ET.doc

ET

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – Liikmestaatuse muutmine – punkt 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 konkursi alusel, mida 
sõltumatu osapool on hinnanud avatuks, 
mittediskrimineerivaks ja konkurentsil
põhinevaks. 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.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – Juhatuse koosseis – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Raudteeagentuuriga konsulteerimist
ühisettevõtte S2R juhatus, pidades silmas 
kogu raudtee väärtusahela ulatuses 
tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool 
traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate 
ettevõtjate tasakaalustatud esindatust ning 
tagades tasakaalustatud territoriaalse 
esindatuse.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8 – Juhatuse ülesanded – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) (uus) tagab kõigi käesoleva määruse 
raames kehtestatud alltöövõtulepingute 
valiku menetluse läbipaistvuse.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 11 – Euroopa Raudteeagentuur – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hindab juhatusse esildatud 
assotsieerunud liikmete valikut;
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 16 – Liidu toetuse eraldamine – punkt 1 – mõisted

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte S2R tegevuskulude 
katmiseks antav liidu rahaline toetus, 
millele on osutatud artikli 3 lõike 1 
punktides a ja b, jaotatakse järgmiselt:

1. Ühisettevõtte S2R tegevuskulude 
katmiseks antav liidu rahaline toetus, 
millele on osutatud artikli 3 lõike 1 
punktides a ja b, jaotatakse järgmiselt:

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

(a) kuni 30 % eraldatakse muudele 
asutajaliikmetele kui liit ja nendega seotud 
üksustele;

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

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

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

(c) kuni 40 % eraldatakse 
projektikonkursside ja hankekonkursside 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori partnerluse kohta.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 19 – Tegevus- ja finantsaruandlus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor annab igal aastal 
ühisettevõtte S2R juhatusele aru oma 

1. Tegevdirektor annab igal aastal 
ühisettevõtte S2R juhatusele aru oma 
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ülesannete täitmisest kooskõlas 
ühisettevõtte finantseeskirjadega.

ülesannete täitmisest kooskõlas 
ühisettevõtte finantseeskirjadega.

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:

(a) tehtud teadus- ja innovatsioonitöö ning 
muud toimingud ja vastavad kulutused;

(a) tehtud teadus- ja innovatsioonitöö ning 
muud toimingud ja vastavad kulutused;

(b) esitatud meetmed, kaasa arvatud 
jaotumine osalejaliikide (sh VKEd) ja 
riikide kaupa;

(b) esitatud meetmed, kaasa arvatud 
jaotumine osalejaliikide (sh VKEd) ja 
riikide kaupa;

(c) rahastamiseks valitud meetmed, kaasa 
arvatud jaotumine osalejaliikide (sh VKEd) 
ja riikide kaupa, näidates ka ühisettevõtte 
S2R toetust üksikutele osalejatele ja 
meetmetele.

(c) rahastamiseks valitud meetmed, kaasa 
arvatud jaotumine osalejaliikide (sh VKEd) 
ja riikide kaupa, näidates ka ühisettevõtte 
S2R toetust üksikutele osalejatele ja 
meetmetele.

Kui juhatus on aasta tegevusaruande heaks 
kiitnud, edastatakse see riikide esindajate 
rühmale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Kui juhatus on aasta tegevusaruande heaks 
kiitnud, edastatakse see riikide esindajate 
rühmale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

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

3. Euroopa Prokuratuuri peaarvepidaja 
edastab igale lõppenud eelarveaastale 
järgneva aasta 1. märtsiks ühisettevõtte 
S2R peaarvepidajale ja kontrollikojale 
esialgse raamatupidamisaruande.

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

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

Ühisettevõtte S2R
raamatupidamisaruannet ei kontrolli 
kontrollikoda.

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

Juhatus esitab arvamuse ühisettevõtte 
S2R lõpliku raamatupidamisaruande 
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kohta.

Tegevdirektor edastab lõpliku 
raamatupidamisaruande koos juhatuse 
arvamusega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale 
hiljemalt lõppenud eelarveaastale 
järgneva aasta 1. juuliks.

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.

4. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kohandamine / vajalikud muudatused, mida on vaja Euroopa Parlamendi poolt otsese 
heakskiidu andmiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA – ÜHISETTEVÕTTE S2R MUUD 
ASUTAJALIIKMED KUI LIIT

II LISA – ÜHISETTEVÕTTE S2R MUUD 
ASUTAJALIIKMED KUI LIIT –
SOOVITUSLIK NIMEKIRI

Or. en
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Selgitus

Kuigi sidusrühmadega on peetud konsultatsioone, avaldati tegelik ettepanek alles detsembris 
2013. Raportöörid tahaks tagada, et iga liige, kes ennast asjaga seob, saaks kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 üldiste läbipaistvuse ja avatuse põhimõtetega siiski 
nimekirjaga ühineda. Kooskõlas ITRE hääletuse tulemustega avaliku ja erasektori 
partnerluse kohta.
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ühisettevõtte Shift2Rail asutamise 
kohta, mis on raamprogrammi Horisont 2020 innovatsiooniinvesteeringute paketi oluline osa.

Parem juhtimine

Seoses horisontaalsete muudatustega, on raportöör arvamusel, et juhtimine ja toimimine peaks 
olema avatud, läbipaistev, tõhus ja tulemuslik ning andma suurele hulgale sidusrühmadele 
võimaluse olla oma konkreetsetes valdkondades aktiivne.

Seetõttu rõhutab raportöör, kui oluline on järgida põhimõtteid, milles lepiti kokku 
raamprogrammi Horisont 2020 läbirääkimistel avaliku ja erasektori partnerluste osas ning 
selle osas, mida need peaksid pakkuma.

Paljude raportööri tehtud Shift2Rail juhtimist puudutavate väiksemate muudatusettepanekute 
eesmärgiks on peamiselt selle uue poliitilise lähenemisviisi rakendamine ühiste 
tehnoloogiaalgatuste suhtes, milles lepiti kokku läbirääkimistel Horisont 2020 üle. Nendega 
püütakse suurendada tema juhtimisstruktuuri läbipaistvust ja avatust.

Avatus ja läbipaistvus ei peaks siiski piirduma ühisettevõtte sisemiste tegutsemis- ja 
juhtimismenetlustega. Raportöör on teinud mitu muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on 
nende põhimõtete tugevdamine ka Shift2Rail partnerite kaasamisel võistlevate 
konkursikutsete kaudu.


