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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0922),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 ja 188 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-xxxx/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
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nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, edistää yksityisiä 
investointeja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
kumppanuuksien olisi perustuttava 
pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien 
kumppaneiden tasapuolinen 
rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden 
pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa 
saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava 
yhteen unionin strategisten tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. 
Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
vaikuttavaa ja tehokasta ja monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
olisi annettava mahdollisuus osallistua 
niihin. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

__________________ __________________
12 EUVL […] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

12 EUVL […] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu Horisontti 2020 
-neuvotteluissa yhteisistä teknologia-aloitteista sekä siitä, mitä niillä olisi saatava aikaan. 
Tarkistus vastaa puiteohjelman johdanto-osan 40 kappaletta.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) S2R-perustajaosakkaina olisi oltava 
unioni, jota edustaa komissio, ja muut 
perustajaosakkaat kuin unioni, jotka 
luetellaan liitteessä II, edellyttäen että ne 
hyväksyvät tämän asetuksen liitteessä I 
vahvistetun yhtiöjärjestyksen. Muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ovat 
vakavaraisia yksittäisiä oikeussubjekteja, 
joilla on taloudelliset valmiudet suorittaa 
merkittävä rahoitusosuus 
tutkimustoimintaan S2R-yhteisyrityksen 
alalla rakenteessa, joka soveltuu hyvin 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen, ja jotka tiiviiden 
sidosryhmäkuulemisten jälkeen ovat 
ilmaisseet kirjallisesti suostuvansa 
suorittamaan tällaisen rahoitusosuuden.

(9) S2R-perustajaosakkaina olisi oltava 
unioni, jota edustaa komissio, ja muut 
perustajaosakkaat kuin unioni, jotka 
luetellaan liitteessä II, edellyttäen että ne 
hyväksyvät tämän asetuksen liitteessä I 
vahvistetun yhtiöjärjestyksen. Muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ovat 
vakavaraisia yksittäisiä oikeussubjekteja, 
joilla on taloudelliset valmiudet suorittaa 
merkittävä rahoitusosuus 
tutkimustoimintaan S2R-yhteisyrityksen 
alalla rakenteessa, joka soveltuu hyvin 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen, ja jotka ilmaisevat 
kirjallisesti ennen tämän asetuksen 
hyväksymistä suostuvansa suorittamaan 
tällaisen rahoitusosuuden.

Or. en

Perustelu

Liitteessä II luetellut osakkaat ovat jo ilmaisseet virallisen sitoumuksensa, mutta tämä ei estä 
muita hakijoita pyrkimästä osakkaaksi ennen tämän asetuksen hyväksymistä. Lisäys vastaa 
ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi S2R-
yhteisyrityksen olisi tarjottava taloudellista 
tukea pääasiassa avustuksina osakkaille ja 
hyödyntäen tarkoituksenmukaisimpia 
toimenpiteitä, kuten hankintoja tai 

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että myös pienemmät 
toimijat ja rahoittajat hyötyvät samalla 
tavalla, S2R-yhteisyrityksen olisi tarjottava 
toimille EU:n tukea avoimien ja 
läpinäkyvien menettelyjen avulla ja 
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ehdotuspyyntöihin perustuvia avustuksia. pääasiassa avustuksina avoimiin ja 
läpinäkyviin tarjouskilpailupyyntöihin 
osallistuville toimijoille.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
yhteisyritysten olisi luotava yksinkertaiset 
hallintomallit ja vältettävä Horisontti 
2020 -ohjelmasta poikkeavia säännöstöjä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisyrityksille, jotka toimivat 
Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklassa 
tarkoitettua väliarviointia ja asetuksen 
(EU) N:o 1291/2013 32 artiklan ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarvioinnin mukaisesti – tehtävä 
perusteellinen väliarviointi, jossa olisi 
muun muassa arvioitava SEUT-
sopimuksen 187 artiklan mukaisten 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avoimuutta, 
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läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. 

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjassa voidaan sulkea 
pois se, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaisi niiden tuloja ja menoja 
koskevat tilit. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan
mukaisesti riippumaton tilintarkastuselin 
tarkastaa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen 
elinten tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 
perusteltua, ettei 
tilintarkastustuomioistuin tarkasta S2R-
yhteisyrityksen tilejä.

(21) Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 
209 artiklasta poiketen S2R-
yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapautuksen myöntää Euroopan 
parlamentti neuvoston suosituksesta. 
Tämän vuoksi 60 artiklan 5 kohdassa 
säädettyjä raportointivaatimuksia ei 
sovelleta unionin S2R-yhteisyrityksille 
myöntämään rahoitusosuuteen, mutta 
nämä vaatimukset on mukautettava 
mahdollisuuksien mukaan toimielimiä 
varten asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa säädettyihin 
vaatimuksiin. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.



PE528.040v02-00 10/23 PR\1017686FI.doc

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024. 

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024. 
Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) keston mukaisesti kaikki 
ehdotuspyynnöt on kuitenkin 
käynnistettävä 31 päivään joulukuuta 
2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus 
Shift2Rail-aloitteessa on 450 miljoonaa 
euroa (sisältää EFTA:n osuuden), joka 
suoritetaan määrärahoista, jotka osoitetaan 
unionin yleisessä talousarviossa Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille. Tähän 
määrään sisältyy

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus 
Shift2Rail-aloitteessa on 427,5 miljoonaa 
euroa (sisältää Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden osuuden), joka suoritetaan 
määrärahoista, jotka osoitetaan unionin 
yleisessä talousarviossa Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaan 
Horisontti 2020 -erityisohjelmaan, ja 
erityisesti älykästä, ympäristöystävällistä 
ja yhdentynyttä liikennettä koskevia 
erityistavoitteita varten osoitetuista 
määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
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c alakohdan iv alakohdan sekä 60 artiklan 
1–4 kohdan ja 61 artiklan mukaisesti 
mainitun asetuksen 209 artiklassa 
tarkoitetuille elimille. Tähän määrään 
sisältyy

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
valtuutussopimuksella säännellään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 
61 artiklassa sekä komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
40 artiklassa säädettyjä näkökohtia ja muun 
muassa seuraavia näkökohtia:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
valtuutussopimuksella säännellään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa ja 60 artiklan 1–
4 kohdassa ja 61 artiklassa sekä 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1268/2012 40 artiklassa säädettyjä 
näkökohtia ja muun muassa seuraavia 
näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
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levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa, mukaan lukien kaikkia 
ehdotuksia, avustussopimuksia ja 
kumppaneita koskevat täydelliset tiedot, 
jotka on sisällytettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelman verkossa toimivaan 
osallistujien portaaliin oikea-aikaisesti;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

S2R-yhteisyritys hyväksyy erilliset 
varainhoitoa koskevat sääntönsä asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o... 
[varainhoitoasetuksen 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti.

Sanotun vaikuttamatta 12 artiklaan S2R-
yhteisyritys hyväksyy erilliset varainhoitoa 
koskevat sääntönsä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o... 
[varainhoitoasetuksen 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 S2R-

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2017 S2R-
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yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa arvioinnin päätelmät ja 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018.

yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa arvioinnin päätelmät ja 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017. S2R-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin tulokset on otettava 
huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarvioinnin yhteydessä.

Yhteisyrityksille, jotka toimivat 
Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi tehtävä asetuksen 
(EU) N:o 1291/2013 32 artiklan ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarvioinnin mukaisesti perusteellinen 
väliarviointi, jossa olisi muun muassa 
arvioitava SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
mukaisten julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. 

Komission on tarvittaessa tarkistettava 
S2R-yhteisyrityksen talousarvio asetuksen 
(EU) N:o 1291/2013 32 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin jälkeen, 
jotta komissio voi puuttua 
ennakoimattomiin tilanteisiin tai uusiin 
tapahtumiin.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin S2R-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapautuksen
unionin S2R-yhteisyritykselle S2R-
yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa 
säännöksissä säädetyn menettelyn 
mukaisesti.
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josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

2. S2R-yhteisyritys toimii 
täysimääräisessä yhteistyössä 
vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien 
toimielimien kanssa ja toimittaa 
tarvittaessa tarpeelliset lisätiedot. Tässä 
yhteydessä sitä voidaan pyytää 
lähettämään edustaja asiaankuuluvien 
toimielimien tai elimien kokouksiin sekä 
avustamaan komission valtuutettua 
tulojen ja menojen hyväksyjää.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille S2R-yhteisyrityksen
tai komission valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn 
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 
tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
19 lausekkeen 4 kohtaa.

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille S2R-yhteisyrityksen 
tai komission valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn 
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 
tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – Määritelmät – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan liitteessä II
lueteltuja rahoitusosuuden suorittajia, joista 
kukin on sitoutunut suorittamaan omana 
osuutenaan vähintään 30 miljoonaa S2R-
yhteisyritykseen sen keston aikana ja 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen;

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan lueteltuja 
rahoitusosuuden suorittajia, joista kukin on 
sitoutunut suorittamaan omana osuutenaan 
vähintään 30 miljoonaa S2R-
yhteisyritykseen sen keston aikana ja 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen;

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – Määritelmät – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkaat ja luotettavat suuren 
kapasiteetin junat;

a) kustannustehokkaat ja luotettavat suuren 
kapasiteetin ja suurnopeuksiset junat;

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – Osakkaat – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut
S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella. Näistä 
osakkaista käytetään yhteistä nimitystä 
’muut osakkaat kuin unioni’.

b) S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella. Näistä 
osakkaista käytetään yhteistä nimitystä 
’muut osakkaat kuin unioni’.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – Osakkuuden muutokset – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitaan avoimen, syrjimättömän 
ja kilpailuun perustuvan ehdotuspyynnön 
perusteella. Ensimmäinen assosioituneita 
osakkaita koskeva haku käynnistetään 
kolmen kuukauden kuluessa 
S2Ryhteisyrityksen perustamisesta. 
Mahdolliset myöhemmät haut perustuvat 
S2Ryleissuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta keskeisten valmiuksien 
tarpeeseen. Kaikki haut julkaistaan S2R-
verkkosivustolla, ja niistä tiedotetaan 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman laaja osallistuminen S2R-

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitaan sellaisen
ehdotuspyynnön perusteella, jonka 
riippumaton toimija on arvioinut 
avoimeksi, syrjimättömäksi ja kilpailuun 
perustuvaksi. Ensimmäinen assosioituneita 
osakkaita koskeva haku käynnistetään 
kolmen kuukauden kuluessa 
S2Ryhteisyrityksen perustamisesta. 
Mahdolliset myöhemmät haut perustuvat 
S2Ryleissuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta keskeisten valmiuksien 
tarpeeseen. Kaikki haut julkaistaan S2R-
verkkosivustolla, ja niistä tiedotetaan 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
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yleissuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista varten. S2R-yhteisyrityksen 
on kannustettava pk-yrityksiä ja toimijoita 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta 
osallistumaan.

kanavien kautta, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman laaja osallistuminen S2R-
yleissuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista varten. S2R-yhteisyrityksen 
on kannustettava pk-yrityksiä ja toimijoita 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta 
osallistumaan.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – Hallintoneuvoston kokoonpano – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua innovaatio-
ohjelmaa kohti. Nämä edustajat nimeää 
S2Ryhteisyrityksen hallintoneuvosto siten, 
että varmistetaan toimijoiden tasapuolinen
edustus koko rautateiden arvoketjun 
laajuudelta ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta.

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua innovaatio-
ohjelmaa kohti. Nämä edustajat nimeää 
S2Ryhteisyrityksen hallintoneuvosto 
Euroopan rautatievirastoa kuultuaan
siten, että varmistetaan toimijoiden 
tasapuolinen edustus koko rautateiden 
arvoketjun laajuudelta ja perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuolelta ja taataan 
tasapainoinen alueellinen edustus.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta – Hallintoneuvoston tehtävät – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) varmistaa kaikkien tämän asetuksen 
puitteissa tehtävien 
alihankintasopimusten valinnan 
läpinäkyvyys;

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 kohta – Euroopan rautatievirasto – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) arvioida ehdotus hallintoneuvostoon 
esitettävistä perustajaosakkaista.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 kohta – Unionin rahoitusosuuden jakaminen – 1 alakohta – Määritelmät



PR\1017686FI.doc 19/23 PE528.040v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus 3 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
S2Ryhteisyrityksen toimintamenoihin ja 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu lisäosuus jaetaan seuraavasti:

1. Unionin rahoitusosuus 3 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
S2Ryhteisyrityksen toimintamenoihin ja 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu lisäosuus jaetaan seuraavasti:

a) enintään 40 prosenttia muille 
perustajaosakkaille kuin unionille ja niiden 
liitännäisosallistujille;

a) enintään 30 prosenttia muille 
perustajaosakkaille kuin unionille ja niiden 
liitännäisosallistujille;

b) enintään 30 prosenttia assosioituneille 
osakkaille ja niiden liitännäisosallistujille;

b) enintään 30 prosenttia assosioituneille 
osakkaille ja niiden liitännäisosallistujille;

c) vähintään 30 prosenttia kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella.

c) vähintään 40 prosenttia kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa 19 – Toimintaa ja rahoitusta koskeva raportointi

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja raportoi vuosittain 
hallintoneuvostolle tehtäviensä 
suorittamisesta S2R-yhteisyrityksen 
varainhoitoa koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

1. Toimitusjohtaja raportoi vuosittain 
hallintoneuvostolle tehtäviensä 
suorittamisesta S2R-yhteisyrityksen 
varainhoitoa koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

2. Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain 
15 päivään helmikuuta mennessä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen
S2Ryhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
työsuunnitelmaan. Kertomuksessa on 

2. Toimitusjohtaja toimittaa kahden 
kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen 
S2Ryhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
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esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

työsuunnitelmaan. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

a) toteutetut tutkimus-, innovointi- ja muut 
toimet sekä vastaavat menot;

a) toteutetut tutkimus-, innovointi- ja muut 
toimet sekä vastaavat menot;

b) ehdotuspyynnöissä ehdotetut toimet ja 
niiden jaottelu osallistujatyypeittäin 
(mukaan lukien pk-yritykset) ja maittain;

b) ehdotuspyynnöissä ehdotetut toimet ja 
niiden jaottelu osallistujatyypeittäin 
(mukaan lukien pk-yritykset) ja maittain;

c) rahoitettavaksi valitut toimet ja niiden 
jakautuminen osallistujatyypeittäin 
(mukaan lukien pk-yritykset) ja maittain 
sekä S2R-yhteisyrityksen rahoitusosuus 
yksittäisille osallistujille ja toimille.

c) rahoitettavaksi valitut toimet ja niiden 
jakautuminen osallistujatyypeittäin 
(mukaan lukien pk-yritykset) ja maittain 
sekä S2R-yhteisyrityksen rahoitusosuus 
yksittäisille osallistujille ja toimille.

Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt 
vuotuisen toimintakertomuksen, se 
toimitetaan valtioiden edustajien ryhmälle 
ja julkistetaan.

Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt 
vuotuisen toimintakertomuksen, se 
toimitetaan valtioiden edustajien ryhmälle 
ja julkistetaan.

3. S2R-yhteisyritys raportoi vuosittain 
komissiolle asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

3. S2R-yhteisyrityksen tilinpitäjä toimittaa 
alustavan tilinpäätöksen komission 
tilinpitäjälle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä.

4. S2R-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

SR2-yhteisyritys toimittaa raportin 
talousarvion ja varainhoidon 
hallinnastaan Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

Saatuaan SR2-yhteisyrityksen alustavaa 
tilinpäätöstä koskevat huomautukset, 
jotka tilintarkastustuomioistuin on 
antanut asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 966/2012 148 artiklan mukaisesti, 
tilinpitäjä laatii S2R-yhteisyrityksen 
lopullisen tilinpäätöksen ja 
toimitusjohtaja toimittaa sen 
hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon S2R-
yhteisyrityksen lopullisesta 
tilinpäätöksestä.

Pääjohtaja toimittaa lopullisen 
tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston 
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lausunnon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä
seuraavan vuoden 15 päivään 
marraskuuta mennessä.

Toimitusjohtaja toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen 
tämän vuosikertomuksessaan esittämiin 
huomautuksiin yhteydessä viimeistään 
30 päivänä syyskuuta. Toimitusjohtaja 
toimittaa tämän vastauksen myös 
hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 
3 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille tämän pyynnöstä kaikki 
asianomaista varainhoitovuotta koskevan 
vastuuvapausmenettelyn moitteetonta 
toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset/muutokset ovat tarpeellisia Euroopan parlamentin suoran 
vastuuvapautuksen säätämiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LIITE II – S2R-YHTEISYRITYKSEN 
MUUT PERUSTAJAOSAKKAAT KUIN 
UNIONI

LIITE II – SUUNTAA-ANTAVA 
LUETTELO S2R-YHTEISYRITYKSEN 
MUISTA PERUSTAJAOSAKKAISTA
KUIN UNIONISTA

Or. en
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Perustelu

Asianosaisten kuulemisesta huolimatta nykyinen ehdotus julkistettiin vasta joulukuussa 2013. 
Esittelijät haluavat varmistaa, että kaikki sitoutuvat osakkaat voivat vielä liittyä luetteloon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisten läpinäkyvyyttä ja avoimuutta koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Lisäys vastaa ITRE-valiokunnan muita äänestyksiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista.
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PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Shift2Rail-yhteisyrityksen 
perustamisesta tärkeänä osana Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaista innovaatioalan 
investointipakettia.

Parempi hallinto

Horisontaalisten tarkistusten osalta esittelijä katsoo, että hallinnoinnin ja toiminnan olisi 
oltava avointa, läpinäkyvää, tehokasta ja vaikuttavaa ja että sen yhteydessä olisi tarjottava 
suurelle määrälle asianosaisia mahdollisuus olla aktiivinen erityisaloillaan.

Sen vuoksi esittelijä korostaa, että on tärkeää, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytävien 
neuvottelujen aikana noudatetaan sovittuja periaatteita, jotka koskevat julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan.  

Esittelijän ehdottamien muutosten, jotka koskevat Shift2Rail-yhteisyrityksen hallintoa, 
pääasiallisena tarkoituksena on toteuttaa Horisontti 2020 -neuvotteluissa sovittua uutta 
poliittista lähestymistapaa yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Muutosten tavoitteena on lisätä 
läpinäkyvyyttä ja avoimuutta Shift2Rail-yhteisyrityksen hallintarakenteessa.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ei kuitenkaan pitäisi rajoittua vain yhteisyrityksen sisäiseen 
toimintaan ja hallintomenettelyihin. Esittelijä on ehdottanut useita tarkistuksia, joiden 
tarkoituksena on vahvistaa näitä periaatteita myös koskien kumppaneiden osallistumista 
Shift2Rail-yhteisyritykseen kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta.


