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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
* Konsultavimosi procedūra

*** Pritarimo procedūra
***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)

***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)
***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0922),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
1 dalį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-xxxx/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A7-0000/2014),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 106a straipsnį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama 2014–2020 m. 
laikotarpio bendroji mokslinių tyrimų ir
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(bendroji programa „Horizontas 2020“)20, 
tikslas – užtikrinti didesnį mokslinių 

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama 2014–2020 m. 
laikotarpio bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(bendroji programa „Horizontas 2020“)20, 
tikslas – užtikrinti didesnį mokslinių 
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tyrimų ir inovacijų poveikį, sujungiant ES 
ir privačiojo sektoriaus lėšas sudarant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
(VPSP) susitarimus pagrindinėse srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti siekti platesnių Sąjungos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Sąjunga gali 
dalyvauti tuose partnerystės susitarimuose 
mokėdama finansinius įnašus bendrosioms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis Sutarties 
187 straipsniu;

tyrimų ir inovacijų poveikį, sujungiant ES 
ir privačiojo sektoriaus lėšas sudarant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
(VPSP) susitarimus pagrindinėse srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti siekti platesnių Sąjungos 
konkurencingumo tikslų, optimizuoti 
privačias investicijas ir spręsti visuomenės 
uždavinius. Partnerystė pagal tokius 
susitarimus turėtų būti grindžiama 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
suderintą visų partnerių indėlį, būti 
atskaitinga už pažangą siekiant savo 
tikslų ir atitikti strateginius Sąjungos 
tikslus mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų srityje. Tų 
partnerysčių valdymas ir veikimas turėtų 
būti atviras, skaidrus, veiksmingas ir 
efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečioje 
srityje. Sąjunga gali dalyvauti tuose 
partnerystės susitarimuose mokėdama 
finansinius įnašus bendrosioms įmonėms, 
įsteigtoms remiantis Sutarties 187 
straipsniu;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP] 20 OL … [H2020 BP]

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, susijusias su JTI ir su tuo, kokie turėtų būti jų rezultatai. Atitinka 
bendrosios programos 40 konstatuojamąją dalį.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) bendrąją įmonę S2R turėtų įsteigti 
Komisijos atstovaujama Sąjunga ir II 
priede išvardyti kiti nei Sąjunga nariai 
steigėjai, kurie priima šio reglamento I 
priede nustatytus įstatus. Šie kiti nei 
Sąjunga nariai steigėjai yra finansiškai 
patikimi pavieniai juridiniai subjektai, 
turintys finansinių galimybių ir po 
intensyvių konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis raštu sutikę
skirti nemažą finansinį įnašą mokslinių 
tyrimų veiklai bendrosios įmonės S2R 
veiklos srityje vykdyti remiantis gerai 
pritaikyta viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės pobūdžiui struktūra;

(9) bendrąją įmonę S2R turėtų įsteigti 
Komisijos atstovaujama Sąjunga ir II 
priede išvardyti kiti nei Sąjunga nariai 
steigėjai, kurie priima šio reglamento I 
priede nustatytus įstatus. Šie kiti nei 
Sąjunga nariai steigėjai yra finansiškai 
patikimi pavieniai juridiniai subjektai, 
turintys finansinių galimybių ir prieš 
priimant šį reglamentą su 
suinteresuotosiomis šalimis raštu 
sutinkantys skirti nemažą finansinį įnašą 
mokslinių tyrimų veiklai bendrosios 
įmonės S2R veiklos srityje vykdyti 
remiantis gerai pritaikyta viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pobūdžiui 
struktūra;

Or. en

Pagrindimas

II priede išvardyti nariai jai prisiėmė oficialius įsipareigojimus, tačiau tai nereiškia, kad prieš 
priimant šį reglamentą kiti kandidatai negali siekti tapti nariais. Atitinka balsavimą ITRE 
komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad pasiektų savo tikslus, bendroji 
įmonė S2R turėtų nariams teikti finansinę 
paramą, ypač dotacijų forma ir pačiomis 
tinkamiausiomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
organizuoti pirkimą arba teikti dotacijas
remiantis kvietimais teikti pasiūlymus;

(12) kad pasiektų savo tikslus ir užtikrintų, 
kad panašiai ir mažesni dalyviai bei 
finansuotojai turėtų naudos, bendroji 
įmonė S2R turėtų prisidėti prie ES 
veiksmų viešomis ir skaidriomis 
procedūromis, ypač dalyviams skiriamų 
dotacijų forma remiantis viešų ir skaidrių 
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konkursų skalbimu;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ siekį labiau 
supaprastinti ir suderinti Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
sistemą, bendrosios įmonės turėtų padėti 
sukurti paprastus valdymo modelius ir 
išvengti taisyklių rinkinių, kurie skirtųsi 
nuo programos „Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nepaveikiant 11 straipsnyje nurodyto 
tarpinio vertinimo, laikantis Reglamento 
(ES) Nr. 1291/2013 32 straipsnio ir 
atliekant bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tarpinį vertinimą 
turėtų būti atliekamas išsamus bendrųjų 
įmonių, kaip konkrečios programos 
„Horizontas 2020“ finansavimo 
priemonės, tarpinis vertinimas, kuris 
turėtų apimti, be kita ko, SESV 187 
straipsniu grindžiamų viešųjų ir 
privačiųjų partnerysčių atvirumo, 
skaidrumo ir rezultatyvumo analizę;
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų 
tų įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 209 straipsnyje nurodytų 
įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri 
pateikia nuomonę, inter alia, ar apskaita 
yra patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad tikrinti bendrosios įmonės S2R 
sąskaitų Audito Rūmai neturėtų;

(21) nukrypstant nuo reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 7 
dalies ir 209 straipsnio, sprendimą dėl 
bendrosios įmonės S2R biudžeto įvykdymo 
turėtų priimti Europos Parlamentas 
Tarybai rekomendavus. Todėl
60 straipsnio 5 dalyje nustatyti 
atskaitomybės reikalavimai Sąjungos 
įnašui į bendrąją įmonę S2R netaikomi, 
tačiau jie turėtų būti kiek įmanoma 
suderinti su reikalavimais, numatytais 
įstaigoms pagal reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnį. 
Sąskaitų ir atliktų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai;

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (arba) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant koordinuoti ir valdyti Sąjungos 
investicijas į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas Europos geležinkelių sektoriuje, 

1. Siekiant koordinuoti ir valdyti Sąjungos 
investicijas į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas Europos geležinkelių sektoriuje, 



PE528.040v02-00 10/22 PR\1017686LT.doc

LT

šiuo reglamentu įsteigiama bendroji įmonė 
(toliau – bendroji įmonė „Shift2Rail“ arba 
bendroji įmonė S2R), kaip apibrėžta 
Sutarties 187 straipsnyje, kuri veiks iki 
2024 m. gruodžio 31 d. imtinai. 

šiuo reglamentu įsteigiama bendroji įmonė 
(toliau – bendroji įmonė „Shift2Rail“ arba 
bendroji įmonė S2R), kaip apibrėžta 
Sutarties 187 straipsnyje, kuri veiks iki 
2024 m. gruodžio 31 d. imtinai. Tačiau
atsižvelgiant į bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 
trukmę, visi kvietimai teikti pasiūlymus 
turėtų būti paskelbti iki 2020 m. gruodžio 
31 d.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas 
(įskaitant ELPA įnašus) iniciatyvai 
„Shift2Rail“, mokamas iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų 
specialiajai programai „Horizontas 2020“, 
kuria įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, pagal atitinkamas 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv 
papunkčio, 60 ir 61 straipsnių nuostatas, 
taikomas to reglamento 209 straipsnyje 
nurodytoms įstaigoms, yra 450 mln. EUR. 
Ši suma apima:

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas 
(įskaitant Europos laisvosios prekybos 
asociacijos (ELPA) valstybių narių įnašus) 
iniciatyvai „Shift2Rail“, mokamas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, 
skirtų specialiajai programai „Horizontas 
2020“, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, ir ypač iš 
asignavimų, skirtų konkretiems uždavinio 
sukurti pažangų, ekologišką ir integruotą 
transportą tikslams pagal atitinkamas 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv 
papunkčio, 60 straipsnio 1–4 dalis ir 61 
straipsnį nuostatas, taikomas to reglamento 
209 straipsnyje nurodytoms įstaigoms, yra 
427,5 mln. EUR. Ši suma apima:

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 61 
straipsniuose ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 
straipsnyje, ir, inter alia:

3. 2 dalyje nurodytame įgaliojimo 
susitarime aptariami elementai, išdėstyti 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 3 dalyje, 60 straipsnio 1–4 
dalyse ir 61 straipsnyje ir Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 40 straipsnyje, ir, inter alia:

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (ar) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
galėtų formuoti savo mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politiką ir vykdyti sklaidos ir 
ataskaitų teikimo prievoles, teikimo tvarka;

d) duomenų, kurių reikia, kad Komisija 
galėtų vykdyti sklaidos ir ataskaitų teikimo 
prievoles, įskaitant išsamią informaciją 
apie visus pasiūlymus ir dotacijų 
susitarimus bei jų partnerius, kuri turi 
būti tinkamu laiku įtraukta į saityno 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
portalą, teikimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji įmonė S2R priima savo 
specialiąsias finansines taisykles pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
209 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. … 
[Deleguotasis reglamentas dėl Finansinio 
reglamento 209 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms taikomo pavyzdinio finansinio 
reglamento].

Nepažeisdama 12 straipsnio bendroji 
įmonė S2R priima savo specialiąsias 
finansines taisykles pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnį ir 
Reglamentą (ES) Nr. … [Deleguotasis 
reglamentas dėl Finansinio reglamento 209 
straipsnyje nurodytoms įstaigoms taikomo 
pavyzdinio finansinio reglamento]. 

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (arba) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d.
atlieka bendrosios įmonės S2R tarpinį 
įvertinimą. Vertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2018 m. birželio 
30 d. nusiunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. birželio 30 d.
atlieka bendrosios įmonės S2R tarpinį 
įvertinimą. Vertinimo išvadas ir savo 
pastabas Komisija iki 2017 m. gruodžio 
31 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Į bendrosios įmonės S2R tarpinio 
vertinimo rezultatus atsižvelgiama 
atliekant programos „Horizontas 2020“ 
tarpinį vertinimą.

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 
32 straipsnio ir atliekant programos 
„Horizontas 2020“ tarpinį vertinimą 
turėtų būti atliekamas išsamus bendrųjų 
įmonių, kaip programos „Horizontas 
2020“ finansavimo priemonės, tarpinis 
vertinimas, kuris apima, be kita ko, SESV 
187 straipsniu grindžiamų viešųjų ir 
privačiųjų partnerysčių atvirumo, 
skaidrumo ir rezultatyvumo analizę. 
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Siekdama reaguoti į nenumatytus atvejus 
arba naujus pokyčius ir poreikius, 
Komisija, remdamasi Reglamento (ES) 
Nr. 1291/2013 32 straipsnio 3 dalyje 
nurodytu programos „Horizontas 2020“ 
tarpiniu vertinimu ir atlikdama metinę 
biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti bendrosios įmonės S2R 
biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu bendrajai įmonei 
S2R, yra biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
kurį, gavęs Tarybos rekomendaciją, 
Komisijai suteikia Europos Parlamentas 
pagal Sutarties 319 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, dalis.

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimą, 
susijusį su Sąjungos įnašu bendrajai 
įmonei S2R, gavęs Tarybos rekomendaciją 
suteikia Europos Parlamentas pagal 
bendrosios įmonės S2R finansinėse 
taisyklėse nustatytą procedūrą.

2. Bendroji įmonė S2R visapusiškai 
bendradarbiauja su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūroje 
dalyvaujančiomis institucijomis ir 
prireikus pateikia visą reikalingą 
papildomą informaciją. Todėl jos gali būti 
paprašyta atsiųsti atstovą į susitikimus su 
atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis 
ir suteikti paramą Komisijos įgaliotajam 
leidimus suteikiančiam pareigūnui.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (arba) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama I priede pateiktų įstatų 
19 punkto 4 dalies, bendroji įmonė S2R 
suteikia Komisijos darbuotojams ir kitiems 
jos arba Komisijos įgaliotiems asmenims ir 
Audito Rūmams prieigą prie jos objektų, 
patalpų ir visos informacijos, įskaitant 
elektroniniu formatu pateiktą informaciją, 
kurios jiems reikia atliekant auditus.

1. Bendroji įmonė S2R suteikia Komisijos 
darbuotojams ir kitiems jos arba Komisijos 
įgaliotiems asmenims ir Audito Rūmams 
prieigą prie jos objektų, patalpų ir visos 
informacijos, įskaitant elektroniniu formatu 
pateiktą informaciją, kurios jiems reikia 
atliekant auditus.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (arba) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio „Apibrėžtys“ 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitas nei Sąjunga narys steigėjas – bet 
kuris iš II priede išvardytų finansinio įnašo 
teikėjų, kurių kiekvienas bendrosios 
įmonės S2R veiklos laikotarpiu 
įsipareigojo skirti bent 30 mln. EUR ir 
priėmė šiuos įstatus pasirašydamas 
pritarimo raštą.

2. Kitas nei Sąjunga narys steigėjas – bet 
kuris iš finansinio įnašo teikėjų, kurių 
kiekvienas bendrosios įmonės S2R veiklos 
laikotarpiu įsipareigojo skirti bent 
30 mln. EUR ir priėmė šiuos įstatus 
pasirašydamas pritarimo raštą.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio „Apibrėžtys“ 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai efektyvių ir patikimų 
didelės talpos traukinių;

a) ekonomiškai efektyvių ir patikimų 
didelės talpos ir greitųjų traukinių;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio „Nariai“ 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šiuos įstatus pritarimo raštu priėmę kiti 
nei Sąjunga bendrosios įmonės S2R nariai 
steigėjai, išvardyti šio reglamento II 
priede, ir pagal 4 punktą atrenkami 
asocijuotieji nariai. Šie nariai visi kartu 
vadinami kitais nei Sąjunga nariais.

b) šiuos įstatus pritarimo raštu priėmę kiti 
nei Sąjunga bendrosios įmonės S2R nariai 
steigėjai ir pagal 4 punktą atrenkami 
asocijuotieji nariai. Šie nariai visi kartu 
vadinami kitais nei Sąjunga nariais.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 skirsnio „Narystės pakeitimai“ 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrosios įmonės S2R asocijuotieji 
nariai atrenkami skelbiant atvirą, 
nediskriminacinį ir konkurencingą 
kvietimą teikti pasiūlymus. Pirmasis 
kvietimas teikti asocijuotųjų narių 
pasiūlymus skelbiamas ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo bendrosios įmonės S2R 
įsteigimo. Visi kiti kvietimai skelbiami 
prireikus esminių gebėjimų įgyvendinant 
S2R pagrindinį planą. Visi kvietimai 
skelbiami bendrosios įmonės S2R 
svetainėje, apie juos pranešama per 
valstybių atstovų grupę ir kitais kanalais, 
kad būtų užtikrintas kuo platesnis 
dalyvavimas siekiant S2R pagrindiniame 
plane nustatytų tikslų. Bendroji įmonė S2R 
skatina MVĮ, visos geležinkelių sektoriaus 
vertės grandinės ir tradiciniam geležinkelių 
sektoriui nepriklausančių subjektų 
dalyvavimą.

2. Bendrosios įmonės S2R asocijuotieji 
nariai atrenkami skelbiant nepriklausomai 
įvertintą kaip atvirą, nediskriminacinį ir 
konkurencingą kvietimą teikti pasiūlymus. 
Pirmasis kvietimas teikti asocijuotųjų narių 
pasiūlymus skelbiamas ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo bendrosios įmonės S2R 
įsteigimo. Visi kiti kvietimai skelbiami 
prireikus esminių gebėjimų įgyvendinant 
S2R pagrindinį planą. Visi kvietimai 
skelbiami bendrosios įmonės S2R 
svetainėje, apie juos pranešama per 
valstybių atstovų grupę ir kitais kanalais, 
kad būtų užtikrintas kuo platesnis 
dalyvavimas siekiant S2R pagrindiniame 
plane nustatytų tikslų. Bendroji įmonė S2R 
skatina MVĮ, visos geležinkelių sektoriaus 
vertės grandinės ir tradiciniam geležinkelių 
sektoriui nepriklausančių subjektų 
dalyvavimą.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnio „Valdybos sudėtis“ 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bent po vieną kiekvienoje inovacijų 
programoje, nurodytoje 1 punkto 3 dalyje, 
dalyvaujančių asocijuotųjų narių atstovą. 
Šiuos atstovus skiria bendrosios įmonės 
S2R valdyba, rūpindamasi užtikrinti, kad 
būtų proporcingai atstovaujama visoje 
geležinkelių sektoriaus vertės grandinėje 
veikiantiems, taip pat tradiciniam 

c) bent po vieną kiekvienoje inovacijų 
programoje, nurodytoje 1 punkto 3 dalyje, 
dalyvaujančių asocijuotųjų narių atstovą. 
Šiuos atstovus pasikonsultavusi su 
Europos geležinkelių agentūra skiria 
bendrosios įmonės S2R valdyba, 
rūpindamasi užtikrinti, kad būtų 
proporcingai atstovaujama visoje 
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geležinkelių sektoriui nepriklausantiems 
subjektams.

geležinkelių sektoriaus vertės grandinėje 
veikiantiems, taip pat tradiciniam 
geležinkelių sektoriui nepriklausantiems 
subjektams, ir užtikrinti, kad būtų 
proporcingai atstovaujama teritorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 skirsnio „Valdybos užduotys“ n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) (naujas) užtikrina bet kokių 
subrangos susitarimų, kurie gali būti 
sudaryti pagal šį reglamentą, pasirinkimo 
skaidrumą; 

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 skirsnio „Europos geležinkelio agentūra“ d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vertina siūlomus parinktus valdybai 
asocijuotuosius narius;

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 skirsnio „Sąjungos įnašo paskirstymas“ 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinis įnašas į bendrąją 
įmonę S2R, skirtas 3 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytoms veiklos išlaidoms 
padengti, ir papildomas įnašas, nurodytas 3 
straipsnio 1 dalies b punkte, paskirstomas 
taip:

1. Sąjungos finansinis įnašas į bendrąją 
įmonę S2R, skirtas 3 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytoms veiklos išlaidoms 
padengti, ir papildomas įnašas, nurodytas 3 
straipsnio 1 dalies b punkte, paskirstomas 
taip:

a) iki 40 % skiriama kitiems nei Sąjunga 
nariams steigėjams ir su jais susijusiems 
subjektams;

a) iki 30 % skiriama kitiems nei Sąjunga 
nariams steigėjams ir su jais susijusiems 
subjektams;

b) iki 30 % skiriama asocijuotiesiems 
nariams ir su jais susijusiems subjektams;

b) iki 30 % skiriama asocijuotiesiems 
nariams ir su jais susijusiems subjektams;

c) bent 30 % skiriama pagal konkursinius 
kvietimus teikti paraiškas ir kvietimus 
dalyvauti konkursuose.

c) bent 40 % skiriama pagal konkursinius 
kvietimus teikti paraiškas ir kvietimus 
dalyvauti konkursuose.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 skirsnis „Veiklos ir finansavimo ataskaitų teikimas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomasis direktorius kasmet teikia 
valdybai ataskaitą apie vykdant pareigas 
pasiektus rezultatus pagal bendrosios 

1. Vykdomasis direktorius kasmet teikia 
valdybai ataskaitą apie vykdant pareigas 
pasiektus rezultatus pagal bendrosios 
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įmonės S2R finansines taisykles. įmonės S2R finansines taisykles.

2. Kasmet iki vasario 15 d. vykdomasis 
direktorius pateikia valdybai tvirtinti 
metinę veiklos ataskaitą apie praėjusiais 
kalendoriniais metais bendrosios įmonės 
S2R padarytą pažangą, visų pirma 
palyginti su tų metų darbo planu. Toje 
ataskaitoje, inter alia, pateikiama 
informacija apie:

2. Per du mėnesius nuo kiekvienų 
finansinių metų užbaigimo vykdomasis 
direktorius pateikia valdybai tvirtinti 
metinę veiklos ataskaitą apie praėjusiais 
kalendoriniais metais bendrosios įmonės 
S2R padarytą pažangą, visų pirma 
palyginti su tų metų darbo planu. Toje 
ataskaitoje, inter alia, pateikiama 
informacija apie:

a) vykdytą mokslinių tyrimų, inovacijų bei 
kitą veiklą ir atitinkamas išlaidas;

a) vykdytą mokslinių tyrimų, inovacijų bei 
kitą veiklą ir atitinkamas išlaidas;

b) pateiktą veiklą, atskirai nurodant dalyvių 
tipus, įskaitant MVĮ, ir valstybes;

b) pateiktą veiklą, atskirai nurodant dalyvių 
tipus, įskaitant MVĮ, ir valstybes;

c) finansuoti atrinktus veiksmus, atskirai 
nurodant dalyvių tipus, įskaitant MVĮ, ir 
valstybes, taip pat nurodant bendrosios 
įmonės S2R finansavimą atskiriems 
dalyviams ir veiklai.

c) finansuoti atrinktus veiksmus, atskirai 
nurodant dalyvių tipus, įskaitant MVĮ, ir 
valstybes, taip pat nurodant bendrosios 
įmonės S2R finansavimą atskiriems 
dalyviams ir veiklai.

Valdybai patvirtinus, metinė veiklos 
ataskaita paskelbiama viešai.

Valdybai patvirtinus, metinė veiklos 
ataskaita paskelbiama viešai.

3. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį bendroji 
įmonė S2R ataskaitą kasmet teikia 
Komisijai.

3. Pasibaigus finansiniams metams, 
bendroji įmonė S2R iki kovo 1 d. išsiunčia 
preliminarias finansines ataskaitas 
Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito 
Rūmams.

4. Bendrosios įmonės S2R sąskaitas 
tikrina nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

Pasibaigus finansiniams metams, 
bendroji įmonė S2R iki kovo 31 d. 
išsiunčia biudžeto ir finansų valdymo 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Audito Rūmams.

Bendrosios įmonės S2R sąskaitų Audito 
Rūmai netikrina.

Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 
bendrosios įmonės S2R preliminarių 
finansinių ataskaitų, pagal Reglamento 
(EB, Euratomas) Nr. 966/2012 148 
straipsnį apskaitos pareigūnas parengia 
bendrosios įmonės S2R galutines 
finansines ataskaitas, o vykdomasis 
direktorius nusiunčia jas Valdybai, kad 
gautų jos nuomonę.

Valdyba pateikia nuomonę apie 
bendrosios įmonės S2R galutines 
finansines ataskaitas.
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Ne vėliau kaip kitų finansinių metų liepos 
1 d. vykdomasis direktorius išsiunčia 
galutines finansines ataskaitas kartu su 
Valdybos nuomone Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

Galutinės finansinės ataskaitos iki kitų 
metų lapkričio 15 d. paskelbiamos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius 
atsiunčia Audito Rūmams atsakymą į 
pastabas dėl metinės ataskaitos. Šį 
atsakymą vykdomasis direktorius taip pat 
nusiunčia Valdybai.

Vykdomasis direktorius, paprašytas 
Europos Parlamento, pateikia jam visą 
informaciją, kurios reikia sklandžiam 
atitinkamų finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūros 
taikymui užtikrinti pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 165 straipsnio 
3 dalį.

4. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas ir (arba) pakeitimai reikalingi tiesioginiam EP biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS. KITI NEI SĄJUNGA 
BENDROSIOS ĮMONĖS S2R NARIAI 
STEIGĖJAI

II PRIEDAS. KITŲ NEI SĄJUNGA 
BENDROSIOS ĮMONĖS S2R NARIŲ 
STEIGĖJŲ ORIENTACINIS SĄRAŠAS

Or. en
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Pagrindimas

Nors įvyko konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, šis pasiūlymas paskelbtas tik 2013 m. 
gruodžio mėn. Pranešėja norėtų įsitikinti, kad laikantis bendrųjų programos „Horizontas 
2020“ skaidrumo ir atvirumo principų bet kuris įsipareigojęs narys dar gali būti įtrauktas į 
sąrašą. Atitinka balsavimą ITRE komitete dėl kitų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė 
„Shift2Rail“, ir mano, kad tai yra svarbu siekiant toliau įgyvendinti programos 
„Horizontas 2020“ inovacijų investicijų dokumentų rinkinį.

Geresnis valdymas

Horizontaliųjų pakeitimų klausimu pranešėja mano, kad bendrųjų įmonių valdymas ir 
veikimas turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams vykdyti veiklą savo konkrečioje srityje.

Todėl pranešėja pabrėžia, kad svarbu paisyti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei 
taikytinų principų, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos „Horizontas 2000“, ir 
tikėtinų jų taikymo rezultatų. 

Pranešėjos siūlomais pakeitimais, susijusiais su bendrosios įmonės „Shift2Rail“ valdymu, 
daugiausia siekiama įgyvendinti naująjį politinį požiūrį į JTI, dėl kurio susitarta per derybas 
dėl programos „Horizontas 2020“. Jais siekiama padidinti šios įmonės valdymo struktūros 
skaidrumą ir viešumą.

Tačiau atvirumo ir skaidrumo principai turėtų būti taikomi ne tik bendrosios įmonės vidaus 
veiklai ir valdymo procedūroms. Pranešėja pateikė keletą pakeitimų, kuriais siekiama 
sugriežtinti šiuos principus, taip pat kalbant apie partnerių dalyvavimą bendrojoje įmonėje 
„Shift2Rail“ skelbiant konkursus teikti pasiūlymus.


