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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu „Shift2Rail”
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0922),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta 1. punktu, 
saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-xxxx/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Budžeta komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-
0000/2014),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 
106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulas (ES) Nr. [..]/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(„pamatprogramma „Apvārsnis 2020””)12, 
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [..] Regulas (ES) Nr. [..]/2013, 
ar ko izveido pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(„pamatprogramma „Apvārsnis 2020””)12, 
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
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pētniecības un inovācijas pasākumiem, 
apvienojot ES un privātā sektora līdzekļus 
publiskā un privātā sektora partnerībās 
(PPP), tajās jomās, kurās pētniecība un 
inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt atrisināt 
sabiedriskās problēmas. Savienība var 
iesaistīties šādās partnerībās, nodrošinot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu.

pētniecības un inovācijas pasākumiem, 
apvienojot ES un privātā sektora līdzekļus 
publiskā un privātā sektora partnerībās 
(PPP), tajās jomās, kurās pētniecība un 
inovācija var sniegt ieguldījumu 
Savienības plašāko konkurētspējas mērķu 
sasniegšanā, palielināt privāto 
ieguldījumu īpatsvaru un palīdzēt atrisināt 
sabiedriskās problēmas. Šo partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām jābūt 
atbildīgām par mērķu sasniegšanu un 
saskaņotām ar Savienības pētniecības, 
attīstības un inovācijas stratēģiskajiem 
mērķiem. Šo partnerību pārvaldībai un 
darbībai vajadzētu būt atklātai, 
pārredzamai, efektīvai un lietderīgai, un 
būtu jādod iespēja tajās piedalīties plašam 
tādu ieinteresēto personu lokam, kas 
darbojas savās specifiskajās jomās.
Savienība var iesaistīties šādās partnerībās, 
nodrošinot finansiālu ieguldījumu 
kopuzņēmumos, kas izveidoti, 
pamatojoties uz Līguma 187. pantu.

__________________ __________________
12 OV [..] [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”].

12 OV [..] [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek uzsvērti svarīgie principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz KTI, kā arī uzsvērts, ka šie 
principi jāpilda. Papildinājums atbilst pamatprogrammas 40. apsvēruma tekstam.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kopuzņēmuma S2R dibinātāji būtu 
Savienība, ko pārstāv Komisija, un 
dibinātāji, kas nav Savienība, kā norādīts 
II pielikumā, ciktāl tie pieņem šīs regulas 
I pielikumā norādītos statūtus. Šie 
dibinātāji, kas nav Savienība, ir finansiāli 
stabilas atsevišķas juridiskas personas, kam 
ir finansiālās spējas un kas pēc intensīvas 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām
rakstiski paudušas savu piekrišanu veikt 
nozīmīgu finansiālu ieguldījumu 
pētniecības pasākumu veikšanai 
kopuzņēmuma S2R darbības jomā, 
izmantojot struktūru, kas labi pielāgota 
publiskā un privātā sektora partnerības 
īpašībām.

(9) Kopuzņēmuma S2R dibinātāji būtu 
Savienība, ko pārstāv Komisija, un 
dibinātāji, kas nav Savienība, kā norādīts 
II pielikumā, ciktāl tie pieņem šīs regulas 
I pielikumā norādītos statūtus. Šie 
dibinātāji, kas nav Savienība, ir finansiāli 
stabilas atsevišķas juridiskas personas, kam 
ir finansiālās spējas un kas pirms šīs 
regulas pieņemšanas rakstiski pauž savu 
piekrišanu veikt nozīmīgu finansiālu 
ieguldījumu pētniecības pasākumu 
veikšanai kopuzņēmuma S2R darbības 
jomā, izmantojot struktūru, kas labi 
pielāgota publiskā un privātā sektora 
partnerības īpašībām.

Or. en

Pamatojums

Dibinātāji, kas minēti II pielikumā, jau formāli uzņēmušies saistības, taču tas nenozīmē, ka 
citi kandidāti nevar kļūt par dibinātājiem pirms šīs regulas pieņemšanas. Grozījums atbilst 
ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai sasniegtu savus mērķus, 
kopuzņēmumam S2R būtu jāsniedz 
finansiāls atbalsts, galvenokārt sniedzot 
dotācijas dalībniekiem un veicot 
visatbilstošākos pasākumus, piemēram, 
iepirkumu vai dotāciju piešķiršanu pēc 

(12) Lai sasniegtu savus mērķus un 
nodrošinātu līdzīgu ieguvumu arī 
mazākiem dalībniekiem un finansistiem, 
kopuzņēmumam S2R būtu jānodrošina
ES ieguldījums darbībās atvērtu un 
pārredzamu procedūru veidā, galvenokārt 
sniedzot dotācijas dalībniekiem pēc 
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uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. atklātiem, pārredzamiem un 
konkurētspējīgiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai īstenotu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi —
vienkāršot un saskaņot Eiropas 
pētniecības un inovācijas finansēšanas 
situāciju, kopuzņēmumiem būtu jāizveido 
vienkārši pārvaldības modeļi un jānovērš 
tādu noteikumu kopumu piemērošana, 
kas atšķiras no „Apvārsnis 2020” 
noteikumu kopuma.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Neskarot 11. pantā minēto 
starpposma novērtējumu, saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013 32. pantu, kā 
arī pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma ietvaros, būtu 
jāveic padziļināts novērtējums attiecībā uz 
kopuzņēmumiem, kas ir īpašs 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējuma instruments, šajā 
novērtējumā ietverot arī publiskā un 
privātā sektora partnerību atklātības, 
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pārredzamības un lietderības analīzi 
saskaņā ar LESD 187. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Saskaņā ar Līguma 287. panta 
1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 
struktūru, biroju vai aģentūru izveides 
akts var aizliegt Revīzijas palātai 
pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 
aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 
pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu 
to struktūru pārskati, kuras izveidotas 
atbilstīgi Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 209. pantam, ir jāpārbauda 
neatkarīgai revīzijas struktūrai, kurai 
jāsagatavo atzinums cita starpā par 
pārskatu ticamību un pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. Lai 
izvairītos no pārskatu pārbaudes 
dublēšanās, ir pamatoti noteikt, ka 
Revīzijas palāta nepārbauda 
kopuzņēmuma S2R pārskatus.

(21) Atkāpjoties no Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 7. punkta 
un 209. panta, kopuzņēmuma S2R 
budžeta izpilde būtu jāapstiprina Eiropas 
Parlamentam, pamatojoties uz Padomes 
ieteikumu. Tādēļ 60. panta 5. punktā 
izklāstītās ziņošanas prasības nepiemēro 
Savienības ieguldījumam kopuzņēmumā 
S2R, taču tās pēc iespējas būtu jāpielāgo 
prasībām, kas paredzētas Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā 
minētajām struktūrām. Pārskatu un 
pamatā esošo darījumu likumības un
pareizības revīzija būtu jāveic Revīzijas
palātai.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai koordinētu un pārvaldītu Savienības 
ieguldījumus pētniecībā un inovācijā 
Eiropas dzelzceļa nozarē, ar šo tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē („kopuzņēmums „Shift2Rail”” jeb 
„kopuzņēmums S2R”) līdz 2024. gada 
31. decembrim. 

1. Lai koordinētu un pārvaldītu Savienības 
ieguldījumus pētniecībā un inovācijā 
Eiropas dzelzceļa nozarē, ar šo tiek 
izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 
nozīmē („kopuzņēmums „Shift2Rail”” jeb 
„kopuzņēmums S2R”) līdz 2024. gada 
31. decembrim. Taču, ņemot vērā 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
darbības ilgumu (2014.–2020. gads), visi 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus būtu 
jāizsludina līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības finansiālais 
ieguldījums iniciatīvā „Shift2Rail” ir 
EUR 450 miljoni, ieskaitot EBTA 
ieguldījumus; to maksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
piešķirtas pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 
kuru īsteno pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punkta, kā arī 60. un 
61. panta attiecīgajiem noteikumiem 
minētās regulas 209. pantā norādītajām 
struktūrām. Šī summa ietver:

1. Maksimālais Savienības finansiālais 
ieguldījums iniciatīvā „Shift2Rail” ir 
EUR 427,5 miljoni, ieskaitot Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) 
dalībvalstu ieguldījumus; to maksā no 
Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas piešķirtas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īpašajai programmai, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, un jo 
īpaši no apropriācijām, kas piešķirtas 
konkrētiem mērķiem uzdevumā „Vieds, 
videi nekaitīgs un integrēts transports), 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta iv) punkta, kā arī 60. panta 
1.–4. punkta un 61. panta attiecīgajiem 
noteikumiem minētās regulas 209. pantā 
norādītajām struktūrām. Šī summa ietver:
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Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver aspektus, kas izklāstīti 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā, 60. un 61. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 40. pantā, kā arī cita starpā:

4. Šā panta 3. punktā minētajā deleģēšanas 
nolīgumā ietver aspektus, kas izklāstīti 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
58. panta 3. punktā, 60. panta 1.–4. punktā
un 61. pantā un Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 1268/2012 40. pantā, kā 
arī cita starpā:

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var izstrādāt savu pētniecības un 
inovācijas politiku un pildīt rezultātu 
izplatīšanas un ziņošanas pienākumus;

d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka Komisija 
var pildīt savus rezultātu izplatīšanas un 
ziņošanas pienākumus, tostarp attiecībā uz 
pilnīgu informāciju par visiem 
piedāvājumiem un dotāciju nolīgumiem, 
kā arī to partneriem, kas laikus jāiekļauj 
vispārējā „Apvārsnis 2020” dalībnieku 
portālā;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums S2R pieņem savus īpašos 
finanšu noteikumus saskaņā ar 209. pantu 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un 
Regulā (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 
finanšu paraugregulu Finanšu regulas 
209. pantā minētajām struktūrām].

Neskarot 12. panta noteikumus, 
kopuzņēmums S2R pieņem savus īpašos 
finanšu noteikumus saskaņā ar 209. pantu
Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un 
Regulā (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 
finanšu paraugregulu Finanšu regulas 
209. pantā minētajām struktūrām]. 

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija sagatavo kopuzņēmuma S2R 
starpposma novērtējumu. Komisija 
novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 
apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2017. gada 30. jūnijam Komisija 
sagatavo kopuzņēmuma S2R starpposma 
novērtējumu. Komisija novērtējuma 
secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2017. gada 31. decembrim. 
Kopuzņēmuma S2R starpposma 
novērtējuma rezultātus ņem vērā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējumā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1291/2013 
32. pantu, kā arī pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” starpposma 
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novērtējuma ietvaros, būtu jāveic 
padziļināts novērtējums attiecībā uz 
kopuzņēmumiem, kas ir īpašs 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējuma instruments, šajā 
novērtējumā ietverot arī publiskā un 
privātā sektora partnerību atklātības, 
pārredzamības un lietderības analīzi 
saskaņā ar LESD 187. pantu. 

Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām tendencēm un vajadzībām, 
Komisija pēc pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējuma, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013 32. panta 
3. punktā, ikgadējās budžeta procedūras 
laikā var pārskatīt kopuzņēmuma S2R 
budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildes apstiprinājums
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā S2R ir daļa no izpildes 
apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments pēc 
Padomes ieteikuma sniedz Komisijai
saskaņā ar Līguma 319. pantā paredzēto 
procedūru.

1. Budžeta izpildes apstiprinājumu
attiecībā uz Savienības ieguldījumu 
kopuzņēmumā S2R sniedz Eiropas 
Parlaments pēc Padomes ieteikuma 
saskaņā ar kopuzņēmuma S2R finanšu 
noteikumos paredzēto procedūru.

2. Kopuzņēmums S2R pilnībā sadarbojas 
ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā 
gadījumā sniedz jebkādu vajadzīgo 
papildinformāciju. Šajā saistībā var lūgt, 
lai tas tiek pārstāvēts sanāksmēs, kurās 
piedalās attiecīgās iestādes vai struktūras, 
un lai tas palīdz Komisijas deleģētajam 
kredītrīkotājam.
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Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot I pielikumā izklāstīto statūtu 
19. panta 4. punktu, kopuzņēmums S2R 
piešķir Komisijas darbiniekiem un citām 
kopuzņēmuma S2R vai Komisijas 
pilnvarotām personām, kā arī Revīzijas 
palātai piekļuvi tā objektiem un telpām, kā 
arī visai informācijai, tostarp informācijai 
elektroniskā formātā, kas vajadzīga 
revīzijas veikšanai.

1. Kopuzņēmums S2R piešķir Komisijas 
darbiniekiem un citām kopuzņēmuma S2R 
vai Komisijas pilnvarotām personām, kā 
arī Revīzijas palātai piekļuvi tā objektiem 
un telpām, kā arī visai informācijai, tostarp 
informācijai elektroniskā formātā, kas 
vajadzīga revīzijas veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – definīcijas – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Dibinātājs, kas nav Savienība,” attiecas 
uz II pielikumā norādītajiem
ieguldītājiem, kas individuāli apņēmušies 
veikt savu ieguldījumu vismaz 
EUR 30 miljonu apmērā kopuzņēmumā 

2. „Dibinātājs, kas nav Savienība,” attiecas 
uz ieguldītājiem, kas individuāli 
apņēmušies veikt savu ieguldījumu vismaz 
EUR 30 miljonu apmērā kopuzņēmumā 
S2R tā darbības laikā un kas atzinuši šos 
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S2R tā darbības laikā un kas atzinuši šos 
statūtus, parakstot apstiprinājuma vēstuli.

statūtus, parakstot apstiprinājuma vēstuli.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – definīcijas – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu ziņā efektīvi un uzticami 
lieljaudas vilcieni;

a) izmaksu ziņā efektīvi un uzticami 
lieljaudas un ātrgaitas vilcieni;

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – dalībnieki – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — šīs regulas 
II pielikumā norādītie kopuzņēmuma S2R 
dibinātāji, kas nav Savienība, kā arī 
asociētie dalībnieki, kas jāatlasa saskaņā ar 
šo statūtu 4. pantu. Šos dalībniekus kopīgi 
sauc par dalībniekiem, kas nav Savienība.

b) pēc šo statūtu atzīšanas ar 
apstiprinājuma vēstuli — kopuzņēmuma 
S2R dibinātāji, kas nav Savienība, kā arī 
asociētie dalībnieki, kas jāatlasa saskaņā ar 
šo statūtu 4. pantu. Šos dalībniekus kopīgi 
sauc par dalībniekiem, kas nav Savienība.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. iedaļa – izmaiņas dalībnieku sastāvā – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopuzņēmuma S2R asociētos 
dalībniekus izraugās atklātā, 
nediskriminējošā konkursa uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus. Pirmos 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
asociētajiem dalībniekiem izsludina 
vēlākais trīs mēnešu laikā pēc 
kopuzņēmuma S2R izveides. Jebkādus 
papildu uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus izsludina atkarībā no 
svarīgāko kompetenču nepieciešamības 
S2R ģenerālplāna īstenošanai. Visus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
publicē S2R tīmekļa vietnē un paziņo ar 
valstu pārstāvju grupas un citu kanālu 
starpniecību, lai nodrošinātu iespējami 
plašāku dalību nolūkā sasniegt S2R 
ģenerālplāna mērķus. Kopuzņēmums S2R 
mudina piedalīties MVU un dalībniekus no 
visas dzelzceļa nozares vērtību ķēdes, kā 
arī ārpus tradicionālās dzelzceļa nozares.

2. Kopuzņēmuma S2R asociētos 
dalībniekus izraugās konkursa 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas 
neatkarīgi novērtēts kā atklāts, 
nediskriminējošs un konkurētspējīgs. 
Pirmos uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus asociētajiem dalībniekiem 
izsludina vēlākais trīs mēnešu laikā pēc 
kopuzņēmuma S2R izveides. Jebkādus 
papildu uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus izsludina atkarībā no 
svarīgāko kompetenču nepieciešamības 
S2R ģenerālplāna īstenošanai. Visus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
publicē S2R tīmekļa vietnē un paziņo ar 
valstu pārstāvju grupas un citu kanālu 
starpniecību, lai nodrošinātu iespējami 
plašāku dalību nolūkā sasniegt S2R 
ģenerālplāna mērķus. Kopuzņēmums S2R 
mudina piedalīties MVU un dalībniekus no 
visas dzelzceļa nozares vērtību ķēdes, kā 
arī ārpus tradicionālās dzelzceļa nozares.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. iedaļa – valdes sastāvs – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismaz viens asociēto dalībnieku 
pārstāvis katrā inovācijas programmā, kā 
norādīts šo statūtu 1. panta 3. punktā. Šos 
pārstāvjus ieceļ kopuzņēmuma S2R valde 
nolūkā nodrošināt dalībnieku līdzsvarotu 
pārstāvību no visas dzelzceļa nozares 
vērtību ķēdes, kā arī ārpus tradicionālās 
dzelzceļa nozares.

c) vismaz viens asociēto dalībnieku 
pārstāvis katrā inovācijas programmā, kā 
norādīts šo statūtu 1. panta 3. punktā. Šos 
pārstāvjus pēc apspriešanās ar Eiropas 
Dzelzceļa aģentūru ieceļ kopuzņēmuma 
S2R valde nolūkā nodrošināt dalībnieku 
līdzsvarotu pārstāvību no visas dzelzceļa 
nozares vērtību ķēdes, kā arī ārpus 
tradicionālās dzelzceļa nozares, un panākt 
līdzsvarotu teritoriālo pārstāvību.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. iedaļa – valdes uzdevumi – 1. daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) nodrošina pārredzamību attiecībā uz 
visu to apakšlīgumu izvēli, kas var tikt 
noslēgti saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. iedaļa – Eiropas Dzelzceļa aģentūra – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izvērtē atlasītos asociētos dalībniekus, 
kas izvirzīti iecelšanai valdē.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. iedaļa – Savienības ieguldījuma piešķiršana – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālo ieguldījumu 
kopuzņēmumā S2R, kas paredzēts šīs 
regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām darbības izmaksām un 3. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētajam 
papildu ieguldījumam, sadala šādi:

1. Savienības finansiālo ieguldījumu 
kopuzņēmumā S2R, kas paredzēts šīs 
regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām darbības izmaksām un 3. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētajam 
papildu ieguldījumam, sadala šādi:

a) līdz 40 % piešķir dibinātājiem, kas nav 
Savienība, un to saistītajām struktūrām;

a) līdz 30 % piešķir dibinātājiem, kas nav 
Savienība, un to saistītajām struktūrām;

b) līdz 30 % piešķir asociētajiem 
dalībniekiem un to saistītajām struktūrām;

b) līdz 30 % piešķir asociētajiem 
dalībniekiem un to saistītajām struktūrām;

c) vismaz 30 % piešķir, organizējot 
konkursa uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus.

c) vismaz 40 % piešķir, organizējot 
konkursa uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. iedaļa – ziņošana par darbību un finansēm

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektors katru gadu ziņo valdei 
par savu pienākumu izpildi saskaņā ar 
kopuzņēmuma S2R finanšu noteikumiem.

1. Izpilddirektors katru gadu ziņo valdei 
par savu pienākumu izpildi saskaņā ar 
kopuzņēmuma S2R finanšu noteikumiem.

2. Katru gadu līdz 15. februārim
izpilddirektors iesniedz apstiprināšanai
valdē gada darbības ziņojumu par 
kopuzņēmuma S2R panākumiem 
iepriekšējā kalendārajā gadā, jo īpaši 
saistībā ar konkrētā gada darba plānu. 
Minētajā ziņojumā cita starpā ietver 
informāciju par šādiem jautājumiem:

2. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu 
gada beigām izpilddirektors iesniedz 
apstiprināšanai valdē gada darbības 
ziņojumu par kopuzņēmuma S2R 
panākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā, 
jo īpaši saistībā ar konkrētā gada darba 
plānu. Minētajā ziņojumā cita starpā ietver 
informāciju par šādiem jautājumiem:

a) veiktās pētniecības, inovācijas un citas 
darbības, kā arī atbilstošie izdevumi;

a) veiktās pētniecības, inovācijas un citas 
darbības, kā arī atbilstošie izdevumi;

b) iesniegtās darbības, kā arī to sadalījums 
atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, 
un atbilstīgi valstīm;

b) iesniegtās darbības, kā arī to sadalījums 
atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, 
un atbilstīgi valstīm;

c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 
to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 
tostarp MVU, un atbilstīgi valstīm, norādot 
kopuzņēmuma S2R ieguldījumu 
individuāliem dalībniekiem un darbībām.

c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 
to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 
tostarp MVU, un atbilstīgi valstīm, norādot 
kopuzņēmuma S2R ieguldījumu 
individuāliem dalībniekiem un darbībām.

Pēc tam, kad valde ir apstiprinājusi gada 
darbības ziņojumu, to nosūta valstu 
pārstāvju grupai un publisko.

Pēc tam, kad valde ir apstiprinājusi gada 
darbības ziņojumu, to nosūta valstu 
pārstāvju grupai un publisko.

3. Kopuzņēmums S2R katru gadu informē 
Komisiju atbilstīgi Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 
5. punktam.

3. Kopuzņēmuma S2R grāmatvedis līdz 
nākamā finanšu gada 1. martam nosūta 
Komisijas grāmatvedim un Revīzijas 
palātai provizoriskos pārskatus.

4. Kopuzņēmuma S2R pārskatus 
pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 
kā noteikts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā.

Kopuzņēmums S2R līdz nākamā finanšu 
gada 31. martam nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Revīzijas 
palātai ziņojumu par budžeta un finanšu 
pārvaldību.

Revīzijas palāta kopuzņēmuma S2R 
pārskatus nepārbauda.

Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus 
par kopuzņēmuma S2R provizoriskajiem 
pārskatiem, kā noteikts Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 148. pantā, 
grāmatvedis sagatavo kopuzņēmuma S2R 
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galīgos pārskatus, un izpilddirektors tos 
iesniedz valdei atzinuma sniegšanai.

Valde sniedz atzinumu par kopuzņēmuma 
S2R galīgajiem pārskatiem.

Izpilddirektors pēc katra finanšu gada 
beigām līdz 1. jūlijam nosūta galīgos 
pārskatus kopā ar valdes atzinumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un Revīzijas palātai.

Galīgos pārskatus publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz 
nākamā gada 15. novembrim.

Izpilddirektors līdz 30. septembrim nosūta 
Revīzijas palātai atbildi par apsvērumiem, 
kas izteikti par gada pārskatu. Šo atbildi 
izpilddirektors nosūta arī valdei.

Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma sniedz tam visu informāciju, 
kas vajadzīga attiecīgā finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūras netraucētai piemērošanai 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 165. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums/izmaiņas nepieciešamas, lai Eiropas Parlaments varētu tieši sniegt budžeta 
izpildes apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
II pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II PIELIKUMS. KOPUZŅĒMUMA S2R 
DIBINĀTĀJI, KAS NAV SAVIENĪBA

II PIELIKUMS. KOPUZŅĒMUMA S2R 
DIBINĀTĀJU, KAS NAV SAVIENĪBA, 
INDIKATĪVS SARAKSTS

Or. en
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Pamatojums

Lai gan apspriešanās ar ieinteresētajām personām jau ir notikusi, aktuālo priekšlikumu 
publicēja tikai 2013. gada decembrī. Referenti vēlas nodrošināt, lai ikvienu dalībnieku, kurš 
uzņemas saistības, joprojām var pievienot sarakstam atbilstīgi pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” vispārīgajiem pārredzamības un atklātības principiem. Grozījums atbilst 
ITRE balsojumam par citām publiskā un privātā sektora partnerībām.
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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par kopuzņēmuma „Shift2Rail” izveidi, kas ir 
būtiska daļa no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pasākumu kopuma, kam jāveicina 
ieguldījumi inovācijā.

Labāka pārvaldība

Attiecībā uz horizontālajiem grozījumiem referente uzskata, ka pārvaldībai un darbībai jābūt 
atklātai, pārredzamai, efektīvai un lietderīgai, un jādod iespēja plašam ieinteresēto personu 
lokam aktīvi darboties to specifiskajās jomās.

Tādēļ referente ir uzsvērusi, cik svarīgi ir ievērot principus, par kuriem attiecībā uz publiskā 
un privātā sektora partnerībām un vēlamajiem to darbības rezultātiem tika panākta vienošanās 
sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Referentes ierosināto grozījumu galvenais mērķis attiecībā uz „Shift2Rail” pārvaldību ir —
īstenot jaunu politikas pieeju saistībā ar KTI, par kuru tika panākta vienošanās sarunās par 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. To nolūks ir panākt pārredzamību un atklātību 
kopuzņēmuma pārvaldības struktūrā.

Atklātībai un pārredzamībai tomēr nevajadzētu attiekties tikai uz kopuzņēmuma iekšējo 
darbību un pārvaldības procedūrām. Referente ir ierosinājusi vairākus grozījumus, lai 
nostiprinātu šos principus arī attiecībā uz partneru iesaistīšanu kopuzņēmumā „Shift2Rail”, 
izsludinot konkurētspējīgus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.


