
PR\1017686HU.doc PE528.040v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2013/0445(NLE)

31.1.2014

*
JELENTÉSTERVEZET

a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Josefa Andrés Barea



PE528.040v02-00 2/23 PR\1017686HU.doc

HU

PR_NLE-CN_art55am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0922),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
(1) bekezdésére, amelyeknek megfelelően konzultált a Parlamenttel (C7-xxxx/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2014),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 célja, hogy az Unió és a 

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 célja, hogy az Unió és a 
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magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a magánberuházások 
ösztönzéséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az ilyen partnerségeknek 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá elszámoltathatónak kell 
lenniük a célok elérése tekintetében, és 
igazodniuk kell az Unió kutatásra, 
fejlesztésre és innovációra irányuló 
stratégiai céljaihoz. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitott, 
átlátható, eredményes és hatékony módon 
kell megvalósulnia, és a saját 
szakterületükön tevékenykedő érdekelt 
felek széles köre számára lehetőséget kell 
biztosítani a részvételre. Az Unió
részvétele ezekben a partnerségekben a 
Szerződés 187. cikke alapján létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formáját öltheti.

__________________ __________________
20 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

20 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a Horizont 2020 keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a KTK-kat 
és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket hangsúlyozza. A módosítás 
összhangban áll a keretprogram (40) preambulumbekezdésével.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az S2R közös vállalkozás alapító tagjai 
az Európai Bizottság által képviselt Unió, 
valamint az e rendelet II. mellékletében 
felsorolt, az Uniótól eltérő alapító tagok, 
amennyiben azok elfogadják az e rendelet 
I. mellékletében szereplő alapszabályt. Az 
említett, Uniótól eltérő alapító tagok olyan 
szilárd pénzügyi helyzetű jogalanyok, 
amelyek az érdekeltekkel folytatott átfogó 
konzultációkat követően írásban vállalják, 
hogy jelentős pénzügyi támogatást 
nyújtanak az S2R közös vállalkozás 
területére eső kutatási tevékenységek 
folytatásához egy olyan struktúra 
keretében, amely jól illeszkedik a köz- és 
magánszféra közötti partnerség jellegéhez, 
és ehhez megfelelő pénzügyi kapacitással 
rendelkeznek.

(9) Az S2R közös vállalkozás alapító tagjai 
az Európai Bizottság által képviselt Unió, 
valamint az e rendelet II. mellékletében 
felsorolt, az Uniótól eltérő alapító tagok, 
amennyiben azok elfogadják az e rendelet 
I. mellékletében szereplő alapszabályt. Az 
említett, Uniótól eltérő alapító tagok olyan 
szilárd pénzügyi helyzetű jogalanyok, 
amelyek e rendelet elfogadása előtt
írásban vállalják, hogy jelentős pénzügyi 
támogatást nyújtanak az S2R közös 
vállalkozás területére eső kutatási 
tevékenységek folytatásához egy olyan 
struktúra keretében, amely jól illeszkedik a 
köz- és magánszféra közötti partnerség 
jellegéhez, és ehhez megfelelő pénzügyi 
kapacitással rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A II. mellékletben felsorolt tagok már megtették hivatalos kötelezettségvállalásukat, ám ez 
nem zárja ki, hogy más jelöltek is a tagok közé lépjenek e rendelet elfogadása előtt. A 
módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Céljainak megvalósítása érdekében az 
S2R közös vállalkozás – a tagjainak 
nyújtott támogatások és a 
legmegfelelőbbnek ítélt intézkedések, 

(12) Céljainak megvalósítása és annak 
biztosítása érdekében, hogy a kisebb 
szereplők és finanszírozók is 
hasonlóképpen részesüljenek az
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többek között ajánlattételi felhívások 
nyomán létrejövő közbeszerzés vagy
odaítélt támogatások révén – pénzügyi 
támogatást nyújt.

előnyökből, az S2R közös vállalkozás nyílt 
és átlátható eljárások útján uniós 
hozzájárulást nyújt az intézkedésekhez, 
főként nyílt és átlátható versenyfelhívások 
nyomán a résztvevőknek odaítélt 
támogatások révén.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Tekintettel a Horizont 2020 
keretprogram arra irányuló általános 
céljára, hogy tovább egyszerűsítse és 
jobban összehangolja az európai kutatás-
és innovációfinanszírozás rendszerét, a 
közös vállalkozásoknak egyszerű 
irányítási modelleket kell kialakítaniuk, és 
el kell kerülniük a Horizont 2020 
keretprogramtól eltérő szabályrendszerek 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 11. cikkben említett időközi 
értékelés sérelme nélkül és az 
1291/2013/EU rendelet 32. cikkével 
összhangban, valamint a Horizont 2020 
időközi értékelésének részeként a 
Horizont 2020 keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
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vállalkozásokról részletes értékelést kell 
készíteni, amelynek – többek között – az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott 
köz-magán társulások nyitott, átlátható és 
hatékony jellegére vonatkozó elemzést kell 
tartalmaznia. 

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alá tartozó 
testületek nyilvántartásait független 
könyvvizsgáló szervezetnek kell vizsgálnia, 
melynek véleményt kell mondania többek 
között a nyilvántartások 
megbízhatóságáról és az abban szereplő 
ügyletek jogszerűségéről és 
szabályosságáról. A nyilvántartások kettős 
vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az S2R közös vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

(21) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikke (7) bekezdésétől és 209. cikkétől 
eltérve az S2R közös vállalkozás 
költségvetése végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács ajánlására az 
Európai Parlamentnek kell megadnia. Így 
a 60. cikk (5) bekezdésében előírt 
beszámolókészítési előírások nem 
alkalmazandók az S2R közös 
vállalkozásnak nyújtott uniós 
támogatásra, hanem a lehetőségekhez 
mérten a 966/2012/EU, Euratom rendelet
208. cikkében felsorolt testületekre 
vonatkozókhoz kellene igazítani őket. A
beszámoló, valamint az alapjául szolgáló 
ügyletek jogszerűségének és 
szabályszerűségének ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges kiigazítások/változtatások.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra.

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra. Azonban a Horizont 
2020 kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) időtartamával összhangban 
valamennyi pályázati felhívást 2020. 
december 31-ig ki kell írni.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Shift2Rail kezdeményezés 
finanszírozására nyújtott uniós 
hozzájárulás maximális összege (az EFTA 
hozzájárulásával együtt) 450 millió EUR, 
amelyet az Unió általános költségvetésében 
a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendelt előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
valamint 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint. Ez az összeg magában foglalja az 
alábbiakat:

(1) A Shift2Rail kezdeményezés 
finanszírozására nyújtott uniós 
hozzájárulás maximális összege (az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
(EFTA) tagállamainak hozzájárulásával 
együtt) 427,5 millió EUR, amelyet az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból, különösen „az 
intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés” kihívás konkrét 
célkitűzéseihez rendelt előirányzatokból
kell kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 



PR\1017686HU.doc 11/23 PE528.040v02-00

HU

pontjának iv. alpontjában, valamint 60.
cikkének (1)–(4) bekezdésében és 
61. cikkében meghatározott, a rendelet 
209. cikkében említett szervekre vonatkozó 
rendelkezések szerint. Ez az összeg 
magában foglalja az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett hatáskör-
átruházási megállapodás kitér a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikkének (3) bekezdésében, 60. és 61. 
cikkében és az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében rögzített elemekre, valamint 
többek között az alábbiakra:

(3) A (2) bekezdésben említett, hatáskör-
átruházási megállapodás kitér a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikkének (3) bekezdésében, 60. cikkének 
(1)–(4) bekezdésében és 61. cikkében és az 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 40. cikkében rögzített 
elemekre, valamint többek között az 
alábbiakra:

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges változtatások.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, 
valamint terjesztési és jelentéstételi
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges

d) a Bizottság terjesztési és beszámolási
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
adatszolgáltatásokra vonatkozó szabályok, 
beleértve az összes pályázati felhívásra, 
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adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok; támogatási megállapodásra és a 
partnereikre vonatkozó teljes körű 
információkat, amelyeket kellő időben 
meg kell jelentetni a Horizont 2020 
internetes résztvevői portálján;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az S2R közös vállalkozás külön pénzügyi 
szabályzatot fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a …/EU 
rendeletben [Felhatalmazáson alapuló 
rendelet a költségvetési rendelet 209. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően.

A 12. cikk sérelme nélkül az S2R közös 
vállalkozás külön pénzügyi szabályzatot 
fogad el a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
209. cikkében és a …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a 
költségvetési rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges változtatások.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig
időközi értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság
2018. június 30-ig elküldi az Európai 

(1) A Bizottság 2017. június 30-ig időközi 
értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság
2017. december 31-ig elküldi az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak. Parlamentnek és a Tanácsnak. Az S2R 
közös vállalkozás időközi értékelésének 
eredményeit figyelembe kell venni a 
Horizont 2020 időközi értékelésében.

Az 1291/2013/EU rendelet 32. cikkével 
összhangban, valamint a Horizont 2020 
időközi értékelésének részeként a 
Horizont 2020 keretprogram 
finanszírozási eszközét képező közös 
vállalkozásokról részletes értékelést kell 
készíteni, amelyeknek – többek között – az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott 
köz-magán társulások nyitott, átlátható és 
hatékony jellegére vonatkozó elemzést kell 
tartalmazniuk. 

Az előre nem látható helyzetekre, új 
fejleményekre vagy igényekre történő 
reagálás céljából a Horizont 2020 
program 1291/2013/EU rendelet 32. cikk 
(3) bekezdésében említett időközi 
értékelésének elvégzését követően, az éves 
költségvetési eljárás keretében a Bizottság 
felülvizsgálhatja az S2R közös vállalkozás 
költségvetését.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió az S2R 
közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében a Szerződés 319. 
cikkében előírt eljárásnak megfelelően az 
Európai Parlament által a Tanács 
ajánlására a Bizottságnak adott 
felmentvény részét képezi.

(1) Az S2R közös vállalkozásnak nyújtott 
uniós hozzájárulás tekintetében a
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács javaslatára az 
Európai Parlament adja meg, az S2R közös 
vállalkozás pénzügyi szabályaiban 
rögzített eljárásnak megfelelően.

2. Az S2R közös vállalkozás teljes körűen 
együttműködik a zárszámadási eljárásban 
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részt vevő intézményekkel, és adott 
esetben megadja a szükséges kiegészítő 
információkat. Ezzel összefüggésben 
kérést kaphat arra vonatkozóan, hogy a 
megfelelő intézményekkel vagy szervekkel 
tartott értekezleteken képviseltesse magát, 
és segítse a Bizottság által felhatalmazott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
munkáját.

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges változtatások.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 19. cikke (4) bekezdésének 
sérelme nélkül az S2R közös vállalkozás a 
Bizottság alkalmazottainak, az S2R közös 
vállalkozás vagy a Bizottság által 
felhatalmazott egyéb személyeknek, 
valamint a Számvevőszéknek hozzáférést 
biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, 
valamint az ellenőrzéseik elvégzéséhez 
szükséges minden információhoz, ideértve 
az elektronikus formátumú információkat 
is.

(1) Az S2R közös vállalkozás a Bizottság 
alkalmazottainak, az S2R közös 
vállalkozás vagy a Bizottság által 
felhatalmazott egyéb személyeknek, 
valamint a Számvevőszéknek hozzáférést 
biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, 
valamint az ellenőrzéseik elvégzéséhez 
szükséges minden információhoz, ideértve 
az elektronikus formátumú információkat 
is.

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges változtatások.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – Fogalommeghatározások – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „Az Uniótól eltérő alapító tag”: a II. 
mellékletben felsorolt hozzájárulók, akik 
egyenként vállalták, hogy az S2R közös 
vállalkozás időtartamára legalább 30 millió 
EUR hozzájárulást adnak, és jóváhagyó 
levél aláírásával elfogadták ezt az 
alapszabályt;

(2) „Az Uniótól eltérő alapító tag”: azok a
hozzájárulók, akik egyenként vállalták, 
hogy az S2R közös vállalkozás 
időtartamára legalább 30 millió EUR 
hozzájárulást adnak, és jóváhagyó levél 
aláírásával elfogadták ezt az alapszabályt;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – Fogalommeghatározások – 3 bekezdés – a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Költséghatékony és megbízható nagy 
kapacitású vonatok;

a) Költséghatékony és megbízható nagy 
kapacitású és nagysebességű vonatok;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – Tagok – 1 bekezdés – b albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az S2R közös vállalkozás
e rendelet II. mellékletében felsorolt, az
Uniótól eltérő alapító tagjai és a 4. cikknek 
megfelelően kiválasztandó társult tagok.  
Ezekre a tagokra együttesen az Uniótól 
eltérő tagokként kell hivatkozni.

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az S2R közös vállalkozás 
Uniótól eltérő alapító tagjai és a 4. cikknek 
megfelelően kiválasztandó társult tagok.
Ezekre a tagokra együttesen az Uniótól 
eltérő tagokként kell hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – A tagságban bekövetkező változások – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az S2R közös vállalkozás társult tagjait 
nyílt, megkülönböztetésmentes
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani. Az első, társult tagságra 
irányuló felhívást az S2R közös vállalkozás 
létrehozását követően legkésőbb három 
hónapon belül kell elindítani. Minden 
további pályázatot az S2R-főterv 
végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. Minden felhívást közzé kell tenni az 
S2R honlapján és közölni kell az államok 
képviselői csoportján, valamint egyéb 
csatornákon keresztül annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az S2R-főterv céljai 
elérése érdekében történő legszéleskörűbb 
részvétel. Az S2R közös vállalkozás 
ösztönzi a kkv-knak és a teljes vasúti 
értéklánc szereplőinek, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívül eső 

(2) Az S2R közös vállalkozás társult tagjait
olyan pályázat útján kell kiválasztani, 
amely független értékelés szerint nyílt, 
megkülönböztetésmentes és versenyen 
alapul. Az első, társult tagságra irányuló 
felhívást az S2R közös vállalkozás 
létrehozását követően legkésőbb három 
hónapon belül kell elindítani. Minden 
további pályázatot az S2R-főterv 
végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. Minden felhívást közzé kell tenni az 
S2R honlapján és közölni kell az államok 
képviselői csoportján, valamint egyéb 
csatornákon keresztül annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az S2R-főterv céljai 
elérése érdekében történő legszéleskörűbb 
részvétel. Az S2R közös vállalkozás 
ösztönzi a kkv-knak és a teljes vasúti 
értéklánc szereplőinek, valamint a 
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szereplőknek a részvételét. hagyományos vasúti ágazaton kívül eső 
szereplőknek a részvételét.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – Az irányító testület összetétele – 1 bekezdés – c albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az
Európai Vasúti Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően az S2R közös 
vállalkozás irányító testülete jelöli ki, a 
teljes vasúti értéklánc szereplői, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők kiegyensúlyozott képviseletének, 
továbbá a kiegyensúlyozott területi 
képviselet biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 8 pont – Az irányító testület feladatai – n a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) biztosítja az e rendelet keretében 
köthető alvállalkozási megállapodásokra 
vonatkozó döntések átláthatóságát;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 pont – Európai Vasúti Ügynökség – d a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) értékeli az irányító testület társult 
tagjaira tett javaslatokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 pont – Az uniós hozzájárulás felosztása – 1 bekezdés –
Fogalommeghatározások

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az S2R közös vállalkozás 3. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett uniós 
pénzügyi hozzájárulását és a 3. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 

(1) Az S2R közös vállalkozás 3. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett uniós 
pénzügyi hozzájárulását és a 3. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
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kiegészítő hozzájárulását az alábbiak 
szerint kell meghatározni:

kiegészítő hozzájárulását az alábbiak 
szerint kell meghatározni:

a) legfeljebb 40 %-ot kitevő összeget kell 
az Uniótól eltérő alapító tagok és kapcsolt 
jogalanyaik számára kiosztani.

a) legfeljebb 30%-ot kitevő összeget kell 
az Uniótól eltérő alapító tagok és kapcsolt 
jogalanyaik számára kiosztani.

b) legfeljebb 30 %-ot kitevő összeget kell a 
társult tagok és kapcsolt jogalanyaik 
számára kiosztani.

b) legfeljebb 30%-ot kitevő összeget kell a 
társult tagok és kapcsolt jogalanyaik 
számára kiosztani.

c) legalább 30 %-ot kitevő összeget 
versenypályázati és ajánlattételi felhívások 
útján kell kiosztani.

c) legalább 40%-ot kitevő összeget 
versenypályázati és ajánlattételi felhívások 
útján kell kiosztani.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, köz-magán társulásokról szóló szavazási 
eredményével.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 pont – Operatív és pénzügyi beszámolás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatónak feladatai 
teljesítéséről minden évben be kell 
számolnia az irányító testületnek az S2R 
közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának 
megfelelően.

(1) Az ügyvezető igazgatónak feladatai 
teljesítéséről minden évben be kell 
számolnia az irányító testületnek az S2R 
közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának 
megfelelően.

(2) Az ügyvezető igazgatónak minden év
február 15-ig az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

(2) Az ügyvezető igazgatónak minden 
pénzügyi év lezárását követő két hónapon 
belül az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

a) elvégzett kutatási, innovációs és egyéb 
cselekvések és az azokhoz kapcsolódó 

a) elvégzett kutatási, innovációs és egyéb 
cselekvések és az azokhoz kapcsolódó 
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ráfordítások; ráfordítások;

b) a benyújtott cselekvések a résztvevők 
típusa – a kkv-kat is beleértve – és 
országok szerinti bontásban;

b) a benyújtott cselekvések a résztvevők 
típusa – a kkv-kat is beleértve – és 
országok szerinti bontásban;

c) a finanszírozásra kiválasztott 
cselekvések a résztvevők típusa – a kkv-kat 
is beleértve – és országok szerinti 
bontásban, feltüntetve az S2R közös 
vállalkozás egyes résztvevők és 
cselekvések számára juttatott 
hozzájárulását.

c) a finanszírozásra kiválasztott 
cselekvések a résztvevők típusa – a kkv-kat 
is beleértve – és országok szerinti 
bontásban, feltüntetve az S2R közös 
vállalkozás egyes résztvevők és 
cselekvések számára juttatott 
hozzájárulását.

Az irányító testület általi jóváhagyását 
követően az éves tevékenységi jelentést 
meg kell küldeni az államok képviselői 
csoportjának és nyilvánosságra kell hozni.

Az irányító testület általi jóváhagyását 
követően az éves tevékenységi jelentést 
meg kell küldeni az államok képviselői 
csoportjának és nyilvánosságra kell hozni.

(3) Az S2R közös vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

(3) A következő pénzügyi év március 1-
jéig az S2R közös vállalkozás számvitelért 
felelős tisztviselője megküldi az előzetes 
beszámolót a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(4) Az S2R közös vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet 
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

A következő pénzügyi év március 31-ig az 
S2R közös vállalkozás elküldi a 
költségvetésének végrehajtásáról és 
pénzgazdálkodásáról szóló jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek.

Az S2R közös vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

Az 966/2012/EK, Euratom rendelet 148. 
cikke alapján az S2R közös vállalkozás 
előzetes beszámolójára vonatkozó 
számvevőszéki észrevételek kézhezvételét 
követően a számvitelért felelős tisztviselő 
elkészíti az S2R közös vállalkozás végleges 
beszámolóját, amelyet az ügyvezető 
igazgató az irányító testület elé terjeszt 
véleményezésre.

Az irányító testület véleményt ad ki az S2R 
közös vállalkozás végleges 
beszámolójáról.

Az ügyvezető igazgató a végleges 
beszámolót minden pénzügyi évet 
követően július 1-jéig az irányító testület 
véleményével együtt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek.
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A végleges beszámolót a következő év 
november 15-ig közzéteszik az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Az ügyvezető igazgató szeptember 30-ig 
választ küld a Számvevőszék éves 
jelentésében megfogalmazott 
észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a 
választ az irányító testületnek is megküldi.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 165. 
cikke (3) bekezdésével összhangban az 
ügyvezető igazgató az Európai Parlament 
kérésére benyújt a Parlamentnek minden, 
a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre 
történő szabályszerű alkalmazásához 
szükséges információt.

4. törölve

Or. en

Indokolás

Az EP általi közvetlen mentesítéshez szükséges változtatások.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET – AZ S2R KÖZÖS 
VÁLLALKOZÁS UNIÓTÓL ELTÉRŐ 
ALAPÍTÓ TAGJAI

II. MELLÉKLET – TÁJÉKOZTATÓ 
JELLEGŰ JEGYZÉK AZ S2R KÖZÖS 
VÁLLALKOZÁS UNIÓTÓL ELTÉRŐ 
ALAPÍTÓ TAGJAIRÓL

Or. en

Indokolás

Jóllehet sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációra, a tényleges javaslatot csak 
2013 decemberében tették közzé. Az előadó biztosítani kívánja, hogy csatlakozhasson minden 
tag, aki kötelezettségvállalást tesz, összhangban a Horizont 2020 átláthatóságra és 
nyitottságra vonatkozó általános elvével. A módosítás összhangban áll az ITRE bizottság más, 
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köz-magán társulásokról szóló szavazási eredményével.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Shift2Rail közös vállalkozás – mint a Horizont 2020 innovációs 
beruházási csomagjának fontos része – létrehozására irányuló bizottsági javaslatot.

Jobb irányítás

A horizontális módosításokat illetően az előadó véleménye szerint az irányításnak és a 
működésnek nyitottnak, átláthatónak, eredményesnek és hatékonynak kell lennie, és széles 
körben lehetőséget kell biztosítania az érdekelt felek számára, hogy saját szakterületükön 
tevékenykedjenek.

Az előadó ezért hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a Horizont 2020 keretprogram köz-
magán társulásokra vonatkozó egyeztetésein meghatározott alapelveket és azok elvárt 
eredményeit tiszteletben kell tartani. 

Az előadó által a Shift2Rail közös vállalkozás irányítását illetően javasolt számos kisebb 
módosítás elsődleges célja a közös technológiai kezdeményezésekre irányuló, a 
Horizont 2020 keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során elfogadott új szakpolitikai 
megközelítés végrehajtása. Céljuk az irányítási struktúra átláthatóbbá és nyitottabbá tétele.

A nyitottság és az átláthatóság azonban nem korlátozódhat a közös vállalkozás belső 
működési és irányítási eljárásaira. Az előadó több olyan módosítást is javasol, amelyek célja, 
hogy az említett elveket a partnereknek a Shift2Rail közös vállalkozásba pályázati felhívások 
révén való bevonásával is megerősítsék.


