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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0922),

– uwzględniając art. 187 i art. 188 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–xxxx/2013),

– zgodnie z art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
opinie Komisji Budżetowej, Komisji Transportu i Turystyki, jak również Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2014),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z 
dnia … 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014-2020) 
(„program ramowy »Horyzont 2020«”)20

(3) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z 
dnia … 2013 r. ustanawiające „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014-2020) 
(„program ramowy »Horyzont 2020«”)20



PE528.040v02-00 6/24 PR\1017686PL.doc

PL

ma na celu zwiększenie oddziaływania 
nakładów na badania naukowe i innowacje 
poprzez połączenie funduszy UE ze 
środkami sektora prywatnego w ramach 
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie 
konkurencyjności oraz pomóc w radzeniu 
sobie z wyzwaniami społecznymi. Udział 
Unii w tych partnerstwach może mieć 
formę wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 Traktatu.

ma na celu zwiększenie oddziaływania 
nakładów na badania naukowe i innowacje 
poprzez połączenie funduszy UE ze 
środkami sektora prywatnego w ramach 
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie 
konkurencyjności, pozyskiwać inwestycje 
prywatne oraz pomóc w radzeniu sobie z 
wyzwaniami społecznymi. Podstawą tych 
partnerstw powinno być długoterminowe 
zaangażowanie, obejmujące wyważony 
wkład wszystkich partnerów, a 
partnerstwa te powinny być rozliczane z 
realizacji ich celów i dostosowane do 
unijnych celów strategicznych w 
dziedzinie badań naukowych, rozwoju i 
innowacji. Zarządzanie tymi 
partnerstwami i ich funkcjonowanie 
powinno być otwarte, przejrzyste, 
skuteczne i wydajne oraz powinno dawać 
możliwość uczestnictwa szerokiemu 
spektrum zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność 
w poszczególnych dziedzinach. Udział 
Unii w tych partnerstwach może mieć 
formę wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 Traktatu.

__________________ __________________
20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego tekstu kładzie nacisk na istotne zasady uzgodnione podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do wspólnych inicjatyw 
technologicznych i ich rezultatów. Poprawka jest zgodna z motywem 40 programu ramowego.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Członkami założycielami wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R powinni być: Unia, 
reprezentowana przez Komisję, oraz 
członkowie założyciele inni niż Unia, 
wymienieni w załączniku II, o ile 
zaakceptują oni statut określony w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Członkami założycielami 
innymi niż Unia są pojedyncze osoby 
prawne w dobrej kondycji finansowej, 
które mają zdolność finansową i wyraziły 
zgodę, w formie pisemnej, po 
przeprowadzeniu intensywnych 
konsultacji z zainteresowanymi stronami,
na przekazanie znaczącego wkładu 
finansowego na rzecz działań badawczych 
w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R, w ramach struktury odpowiednio 
dostosowanej do charakteru partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

(9) Członkami założycielami wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R powinni być: Unia, 
reprezentowana przez Komisję, oraz 
członkowie założyciele inni niż Unia, 
wymienieni w załączniku II, o ile 
zaakceptują oni statut określony w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Członkami założycielami 
innymi niż Unia są pojedyncze osoby 
prawne w dobrej kondycji finansowej, 
które mają zdolność finansową i – przed 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia –
wyrażają zgodę, w formie pisemnej, na 
przekazanie znaczącego wkładu 
finansowego na rzecz działań badawczych 
w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R, w ramach struktury odpowiednio 
dostosowanej do charakteru partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Or. en

Uzasadnienie

Członkowie wymienieni w Załączniku II zobowiązali się już formalnie, jednak nie wyklucza to 
możliwości ubiegania się przez innych kandydatów o członkowstwo przed przyjęciem 
niniejszego rozporządzenia. Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie 
innych partnerstw publiczno-prywatnych (PPP).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć swoje cele, wspólne 
przedsiębiorstwo S2R powinno zapewnić 

(12) Aby osiągnąć swoje cele oraz zadbać 
o to, by również mniejsze podmioty i 



PE528.040v02-00 8/24 PR\1017686PL.doc

PL

wsparcie finansowe, głównie w formie 
dotacji dla członków oraz poprzez 
najbardziej odpowiednie środki, takie jak 
zamówienia lub przyznanie dotacji w 
ramach zaproszenia do składania 
wniosków.

podmioty finansujące odniosły podobne 
korzyści, wspólne przedsiębiorstwo S2R 
powinno zapewnić zaangażowanie UE w 
działania z zastosowaniem przejrzystych i 
otwartych procedur, głównie w formie 
dotacji dla uczestników w ramach 
otwartego i przejrzystego zaproszenia do 
składania wniosków.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
doprowadzenie do większego uproszczenia 
i ujednolicenia możliwości w zakresie 
finansowania europejskich badań i 
innowacji, wspólne przedsiębiorstwa 
powinny tworzyć proste modele 
zarządzania i unikać przyjmowania zasad, 
które odbiegają od założeń programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Nie naruszając postanowień 
dotyczących oceny śródokresowej, o której 
mowa w art. 11, oraz zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i jako 
część oceny śródokresowej programu 
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„Horyzont 2020” wspólne 
przedsiębiorstwa, jako szczególny 
instrument finansowania programu 
„Horyzont 2020”, powinny podlegać 
gruntownej ocenie, która powinna 
obejmować, między innymi, analizę 
otwartości, przejrzystości i wydajności 
partnerstw publiczno-prywatnych w 
oparciu o postanowienia art. 187 TFUE.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków tych organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
rachunki organów wymienionych w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 powinny zostać zbadane przez 
niezależny organ kontrolny, który wyda 
opinię na temat, między innymi, 
wiarygodności rachunków oraz legalności 
i prawidłowości operacji podstawowych.
Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R nie powinny podlegać kontroli 
Trybunału Obrachunkowego, aby 
uniknąć powielania kontroli rachunków.

(21) Na zasadzie wyjątku od postanowień 
art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 Parlament 
Europejski na zalecenie Rady udziela 
wspólnemu przedsiębiorstwu S2R 
absolutorium z wykonania budżetu. W 
związku z tym wymogi w zakresie 
sprawozdawczości przewidziane w art. 60 
ust. 5 nie mają zastosowania do 
zobowiązań finansowych Unii wobec 
wspólnego przedsiębiorstwa S2R, jednak 
powinny być zgodne w możliwie 
najwyższym stopniu z wymogami 
przewidzianymi dla innych organów w 
postanowieniach art. 208 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012. Kontrolę
sprawozdań finansowych oraz legalności i 
prawidłowości transakcji leżących u ich 
podstaw powinien prowadzić Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu („wspólne przedsiębiorstwo 
Shift2Rail” albo „wspólne 
przedsiębiorstwo S2R”) do dnia 31 grudnia 
2014 r. w celu koordynowania unijnych 
inwestycji w badania naukowe i innowacje 
w europejskim sektorze kolejowym oraz 
zarządzania nimi. 

1. Niniejszym ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu („wspólne przedsiębiorstwo 
Shift2Rail” albo „wspólne 
przedsiębiorstwo S2R”) do dnia 31 grudnia 
2014 r. w celu koordynowania unijnych 
inwestycji w badania naukowe i innowacje 
w europejskim sektorze kolejowym oraz 
zarządzania nimi. Jednakże zgodnie z 
okresem obowiązywania programu 
ramowego „Horyzont 2020” w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014-
2020), wszystkie zaproszenia do składania 
ofert powinny zostać opublikowane do 
dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii do 
inicjatywy Shift2Rail wynosi 450 mln 
EUR, łącznie z wkładami EFTA, i 
wnoszony jest ze środków z budżetu 
ogólnego Unii przeznaczonych na program 
szczegółowy „Horyzont 2020” wdrażający 
program ramowy „Horyzont 2020” 
zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 58 

1. Maksymalny wkład finansowy Unii do 
inicjatywy Shift2Rail wynosi 427,5 mln 
EUR, łącznie z wkładami państw 
członkowskich Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 
i wnoszony jest ze środków z budżetu 
ogólnego Unii przeznaczonych na program 
szczegółowy „Horyzont 2020” wdrażający 
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ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
w odniesieniu do organów, o których 
mowa w art. 209 tego rozporządzenia. 
Kwota ta obejmuje:

program ramowy „Horyzont 2020”, a w 
szczególności ze środków przeznaczonych 
na cele szczegółowe w ramach zadania 
„Inteligentny, Ekologiczny i 
Zintegrowany Transport”, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. 
c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia. Kwota ta obejmuje:

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której 
mowa w ust. 3, dotyczy elementów 
określonych w art. 58 ust. 3, art. 60 i art. 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
oraz w art. 40 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, 
a także m.in.:

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której 
mowa w ust. 3, dotyczy elementów 
określonych w art. 58 ust. 3, art. 60 ust. 1-4
i art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, 
a także m.in.:

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustaleń dotyczących przekazywania 
danych koniecznych do zapewnienia 

d) ustaleń dotyczących przekazywania 
danych koniecznych do zapewnienia 
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Komisji możliwości opracowania polityki 
badań naukowych i innowacji oraz 
wywiązania się ze swoich obowiązków w 
zakresie upowszechniania i 
sprawozdawczości;

Komisji możliwości opracowania polityki 
badań naukowych i innowacji oraz 
wywiązania się ze swoich obowiązków w 
zakresie upowszechniania i 
sprawozdawczości, w tym wyczerpujących 
informacji dotyczących wszystkich 
wniosków i umów w sprawie dotacji, a 
także partnerów, które to informacje 
należy terminowo wprowadzać do bazy 
danych internetowego Portalu 
Uczestników programu ramowego 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje 
swoje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem 
(UE) nr... [rozporządzenie delegowane w 
sprawie modelowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów, o 
których mowa w art. 209 rozporządzenia 
finansowego].

Nie naruszając postanowień art. 12, 
wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje 
swoje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem 
(UE) nr... [rozporządzenie delegowane w 
sprawie modelowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów, o 
których mowa w art. 209 rozporządzenia 
finansowego]. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R. Komisja przekazuje 
wnioski z tej oceny wraz ze swoimi 
uwagami Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie do dnia 30 czerwca 2018 r.

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R. Komisja przekazuje 
wnioski z tej oceny wraz ze swoimi 
uwagami Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie do dnia 31 grudnia 2017 r. Wyniki 
oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R winny zostać 
uwzględnione w średniookresowej ocenie 
realizacji programu „Horyzont 2020”.

Zgodnie z postanowieniami art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i jako 
część oceny śródokresowej programu 
„Horyzont 2020” wspólne 
przedsiębiorstwa, jako instrument 
finansowania programu „Horyzont 
2020”, będą podlegać gruntownej ocenie, 
która będzie obejmować, między innymi 
analizę otwartości, przejrzystości 
i wydajności partnerstw publiczno-
prywatnych w oparciu o postanowienia 
art. 187 TFUE.

Aby umożliwić reagowanie na 
nieprzewidziane sytuacje lub nowe 
wydarzenia i potrzeby, Komisja może – w 
oparciu o śródokresową ocenę programu 
„Horyzont 2020”, o której mowa w 
postanowieniach art. 32 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 – w 
ramach corocznej procedury budżetowej 
dokonać przeglądu budżetu wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii we wspólne 
przedsiębiorstwo S2R jest częścią 
absolutorium udzielanego Komisji przez 
Parlament Europejski, na podstawie 
zalecenia Rady, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Parlament Europejski na zalecenie 
Rady udziela absolutorium z wykonania 
budżetu w odniesieniu do wkładu Unii we 
wspólne przedsiębiorstwo S2R, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w przepisach 
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R.

2. Wspólne przedsiębiorstwo S2R w pełni 
współpracuje z instytucjami 
uczestniczącymi w procedurze udzielania 
absolutorium i w stosownych przypadkach 
przekazuje wszelkie dodatkowe niezbędne 
informacje. W odniesieniu do takiej 
procedury może ono zostać poproszone o 
udział jego przedstawicieli w spotkaniach 
z odpowiednimi instytucjami lub 
organami oraz o wsparcie delegowanego 
urzędnika zatwierdzającego Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów klauzuli 19 
ust. 4 statutu znajdującego się w 
załączniku I, wspólne przedsiębiorstwo 
S2R przyznaje pracownikom Komisji i 
innym osobom upoważnionym przez 
wspólne przedsiębiorstwo S2R lub przez 

1. Wspólne przedsiębiorstwo S2R 
przyznaje pracownikom Komisji i innym 
osobom upoważnionym przez wspólne 
przedsiębiorstwo S2R lub przez Komisję, a 
także Trybunałowi Obrachunkowemu, 
dostęp do swoich terenów i obiektów oraz 
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Komisję, a także Trybunałowi 
Obrachunkowemu, dostęp do swoich 
terenów i obiektów oraz do wszelkich 
informacji, w tym informacji w formie
elektronicznej, koniecznych do 
przeprowadzenia audytów.

do wszelkich informacji, w tym informacji 
w formie elektronicznej, koniecznych do 
przeprowadzenia audytów.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – Definicje – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Członek założyciel inny niż Unia” 
odnosi się do uczestników wymienionych 
w załączniku II, którzy indywidualnie 
zobowiązali się wnieść wkład własny w 
wysokości co najmniej 30 mln EUR przez 
okres istnienia wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R i przyjęli niniejszy statut przez 
podpisanie pisma zatwierdzającego.

2. „Członek założyciel inny niż Unia” 
odnosi się do uczestników, którzy 
indywidualnie zobowiązali się wnieść 
wkład własny w wysokości co najmniej 30 
mln EUR przez okres istnienia wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R i przyjęli niniejszy 
statut przez podpisanie pisma 
zatwierdzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – Definicje – punkt 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oszczędne i niezawodne pociągi o dużej 
wydajności;

a) oszczędne i niezawodne pociągi o dużej 
wydajności, poruszające się z dużą 
prędkością;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – Członkowie – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przyjęciu niniejszego statutu poprzez 
pismo zatwierdzające, członkowie 
założyciele wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R inni niż Unia, wymienieni w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia, oraz członkowie 
stowarzyszeni wybierani zgodnie z 
klauzulą 4. Członkowie ci są zbiorowo 
określani jako członkowie inni niż Unia.

b) po przyjęciu niniejszego statutu poprzez 
pismo zatwierdzające, członkowie 
założyciele wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R inni niż Unia oraz członkowie 
stowarzyszeni wybierani zgodnie z 
klauzulą 4. Członkowie ci są zbiorowo 
określani jako członkowie inni niż Unia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – Zmiany w składzie członkowskim – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie stowarzyszeni wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R wybierani są w 
drodze otwartego, niedyskryminującego i 
konkurencyjnego zaproszenia. Pierwsze 
zaproszenie dla członków stowarzyszonych 
ogłasza się najpóźniej w terminie trzech 
miesięcy od ustanowienia wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R. Ewentualne kolejne 
zaproszenia muszą być motywowane 
zapotrzebowaniem na kluczowe zdolności 
potrzebne do realizacji planu centralnego 
S2R. Wszystkie zaproszenia są 
publikowane na stronie internetowej S2R i 
ogłaszane za pośrednictwem Grupy 
Przedstawicieli Państw i innych kanałów, 
aby zapewnić możliwie najszersze 
uczestnictwo służące realizacji celów planu 
centralnego S2R. Wspólne 
przedsiębiorstwo S2R zachęca do 
uczestnictwa MŚP oraz podmioty z całego 
kolejowego łańcucha wartości, a także 
spoza tradycyjnego sektora kolejowego.

2. Członkowie stowarzyszeni wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R wybierani są w 
drodze zaproszenia, które zostanie 
bezstronnie ocenione jako otwarte, 
niedyskryminujące i konkurencyjne. 
Pierwsze zaproszenie dla członków 
stowarzyszonych ogłasza się najpóźniej w 
terminie trzech miesięcy od ustanowienia 
wspólnego przedsiębiorstwa S2R. 
Ewentualne kolejne zaproszenia muszą być 
motywowane zapotrzebowaniem na 
kluczowe zdolności potrzebne do realizacji 
planu centralnego S2R. Wszystkie 
zaproszenia są publikowane na stronie 
internetowej S2R i ogłaszane za 
pośrednictwem Grupy Przedstawicieli 
Państw i innych kanałów, aby zapewnić 
możliwie najszersze uczestnictwo służące 
realizacji celów planu centralnego S2R. 
Wspólne przedsiębiorstwo S2R zachęca do 
uczestnictwa MŚP oraz podmioty z całego 
kolejowego łańcucha wartości, a także 
spoza tradycyjnego sektora kolejowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – Skład Rady Zarządzającej – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przynajmniej jeden przedstawiciel 
członków stowarzyszonych na każdy 
program na rzecz innowacji, o którym 
mowa w klauzuli 1 ust. 3. Przedstawiciele 

c) przynajmniej jeden przedstawiciel 
członków stowarzyszonych na każdy 
program na rzecz innowacji, o którym 
mowa w klauzuli 1 ust. 3. Przedstawiciele 
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ci zostaną wyznaczeni przez Radę 
Zarządzającą wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R, w celu zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji podmiotów z całego 
kolejowego łańcucha wartości, jak również 
spoza tradycyjnego sektora kolejowego.

ci zostaną wyznaczeni przez Radę 
Zarządzającą wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R po konsultacjach z Europejską 
Agencją Kolejową, w celu zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji podmiotów z 
całego kolejowego łańcucha wartości, jak 
również spoza tradycyjnego sektora 
kolejowego oraz zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – Zadania Rady Zarządzającej – akapit pierwszy – litera n a 
(nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) zapewnia przejrzysty charakter 
procesu wyboru umów na
podwykonawstwo, które mogą zostać 
zawarte w ramach niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – Europejska Agencja Kolejowa – akapit pierwszy – litera d a 
(nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ocenę propozycji w zakresie wyboru 
członków stowarzyszonych Rady 
Zarządzającej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – Podział wkładu Unii – punkt 1 – Definicje

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wkład finansowy Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa S2R 
przeznaczony na koszty operacyjne, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), oraz 
dodatkowy wkład, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 lit. b), zostają przydzielone w 
następujący sposób:

1. Wkład finansowy Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa S2R 
przeznaczony na koszty operacyjne, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), oraz 
dodatkowy wkład, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 lit. b), zostają przydzielone w 
następujący sposób:

a) do 40% zostaje przydzielone członkom 
założycielom innym niż Unia oraz ich 
podmiotom powiązanym;

a) do 30% zostaje przydzielone członkom 
założycielom innym niż Unia oraz ich 
podmiotom powiązanym;

b) do 30% zostaje przydzielone członkom 
stowarzyszonym oraz ich podmiotom 
powiązanym;

b) do 30% zostaje przydzielone członkom 
stowarzyszonym oraz ich podmiotom 
powiązanym;

c) co najmniej 30% zostaje przydzielone w 
drodze konkurencyjnych zaproszeń do 
składania wniosków i zaproszeń do 
składania ofert.

c) co najmniej 40% zostaje przydzielone w 
drodze konkurencyjnych zaproszeń do 
składania wniosków i zaproszeń do 
składania ofert.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 19 – Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor Wykonawczy corocznie 
przekazuje Radzie Zarządzającej 
sprawozdania z wykonania swoich 
obowiązków zgodnie z przepisami 
finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R.

1. Dyrektor Wykonawczy corocznie 
przekazuje Radzie Zarządzającej 
sprawozdania z wykonania swoich 
obowiązków zgodnie z przepisami 
finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R.

2. Do dnia 15 lutego każdego roku 
Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia roczne 
sprawozdanie z działalności dotyczące 
postępów poczynionych przez wspólne 
przedsiębiorstwo S2R w poprzednim roku 
kalendarzowym, w szczególności w 
odniesieniu do rocznego planu prac 
dotyczącego danego roku. Sprawozdanie to 
zawiera m.in. informacje dotyczące 
następujących kwestii:

2. W ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia
każdego roku budżetowego Dyrektor 
Wykonawczy przedkłada Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia roczne 
sprawozdanie z działalności dotyczące 
postępów poczynionych przez wspólne 
przedsiębiorstwo S2R w poprzednim roku 
kalendarzowym, w szczególności w 
odniesieniu do rocznego planu prac 
dotyczącego danego roku. Sprawozdanie to 
zawiera m.in. informacje dotyczące 
następujących kwestii:

a) przeprowadzonych działań w zakresie 
badań naukowych i innowacji oraz innych 
działań wraz z odpowiadającymi im 
wydatkami;

a) przeprowadzonych działań w zakresie 
badań naukowych i innowacji oraz innych 
działań wraz z odpowiadającymi im 
wydatkami;

b) proponowanych działań wraz z ich 
podziałem według rodzaju uczestnika, w 
tym MŚP, i według państwa;

b) proponowanych działań wraz z ich 
podziałem według rodzaju uczestnika, w 
tym MŚP, i według państwa;

c) działań wybranych do finansowania, w 
tym w podziale na rodzaje uczestników, w 
tym MŚP, i na państwa, ze wskazaniem 
wkładu wspólnego przedsiębiorstwa S2R 
na rzecz poszczególnych uczestników i 
działań.

c) działań wybranych do finansowania, w 
tym w podziale na rodzaje uczestników, w 
tym MŚP, i na państwa, ze wskazaniem 
wkładu wspólnego przedsiębiorstwa S2R 
na rzecz poszczególnych uczestników i 
działań.
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Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą 
roczne sprawozdanie z działalności 
przekazuje się Grupie Przedstawicieli 
Państw oraz podaje do wiadomości 
publicznej.

Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą 
roczne sprawozdanie z działalności 
przekazuje się Grupie Przedstawicieli 
Państw oraz podaje do wiadomości 
publicznej.

3. Wspólne przedsiębiorstwo S2R składa 
roczne sprawozdanie Komisji zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

3. Do dnia 1 marca następującego po 
zakończeniu każdego roku budżetowego 
księgowy wspólnego przedsiębiorstwa S2R
przekazuje tymczasowe sprawozdanie
finansowe księgowemu Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu.

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R bada niezależny 
organ kontrolny, jak określono w art. 60 
ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Do dnia 31 marca następnego roku 
budżetowego wspólne przedsiębiorstwo 
S2R przesyła Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi 
Obrachunkowemu sprawozdanie w 
sprawie budżetu i zarządzania 
finansowego.

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R nie podlegają 
kontroli Trybunału Obrachunkowego.

Po otrzymaniu uwag Trybunału 
Obrachunkowego na temat tymczasowego 
sprawozdania finansowego wspólnego 
przedsiębiorstwa S2R, zgodnie z 
postanowieniami art. 148 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012, księgowy 
sporządza ostateczne sprawozdanie 
finansowe, a Dyrektor 
Wykonawczy przedkłada je Radzie 
Zarządzającej do zaopiniowania.

Rada Zarządzająca przedstawi opinię w 
sprawie końcowego sprawozdania 
finansowego wspólnego przedsiębiorstwa 
S2R.

Do dnia 1 lipca następnego roku 
budżetowego Dyrektor Wykonawczy 
przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu ostateczne 
sprawozdanie finansowe wraz z opinią 
Rady Zarządzającej.

Ostateczne sprawozdanie finansowe 
publikuje się w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej do dnia 15 listopada 
kolejnego roku.

Dyrektor Wykonawczy przesyła 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
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odpowiedź na uwagi przedstawione w 
sprawozdaniu rocznym w terminie do dnia 
30 września. Dyrektor Wykonawczy 
przesyła tę odpowiedź również Radzie 
Zarządzającej.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, na jego 
wniosek, wszelkie informacje niezbędne 
do sprawnego zastosowania procedury 
udzielania absolutorium z wykonania 
budżetu za dany rok budżetowy zgodnie z 
postanowieniami art. 165 ust. 3 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

4. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany konieczne, aby umożliwić bezpośrednie udzielanie absolutorium przez PE.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II – CZŁONKOWIE 
ZAŁOŻYCIELE WSPÓLNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA S2R INNI NIŻ 
UNIA

ZAŁĄCZNIK II – ORIENTACYJNY 
WYKAZ CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI
WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
S2R INNI NIŻ UNIA

Or. en

Uzasadnienie

Choć przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami, przedmiotowy wniosek 
opublikowano w grudniu 2013 r. Sprawozdawczyni pragnie zapewnić, że każdy członek, który 
się do tego zobowiąże, będzie mógł – zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości 
zapisanymi w rozporządzeniu „Horyzont 2020” – nadal dołączyć do grona członków 
założycieli. Poprawka jest zgodna z głosowaniem komisji ITRE w sprawie innych partnerstw 
publiczno-prywatnych (PPP).
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie ustanowienia 
wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail jako istotną część pakietu dotyczącego inwestycji w 
innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”.

Lepsze zarządzanie

Jeżeli chodzi o poprawki przekrojowe, sprawozdawczyni wyraża przekonanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i jego funkcjonowanie powinna cechować otwartość, przejrzystość, 
skuteczność i wydajność oraz iż należy umożliwić szerokiemu gronu zainteresowanych stron 
aktywny udział w odnośnych obszarach.

W związku z tym sprawozdawczyni podkreśla, jak ważne jest przestrzeganie zasad 
uzgodnionych w czasie negocjacji w sprawie programu „Horyzont 2020” odnośnie do 
partnerstw publiczno-prywatnych i ich wkładu.

Zaproponowane przez sprawozdawczynię zmiany dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem 
Shift2Rail mają na celu głównie wprowadzenie w życie nowego podejścia politycznego do 
wspólnych inicjatyw technologicznych, które uzgodniono podczas negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”. Mają one na celu poprawić przejrzystość i otwartość w ramach 
struktury zarządzania.

Otwartość i przejrzystość nie powinny jednak ograniczać się do działań wewnętrznych 
i procedur zarządzania wspólnego przedsiębiorstwa. Sprawozdawczyni wprowadziła kilka 
poprawek, których celem jest zwiększenie znaczenia tych zasad, również w odniesieniu do 
udziału partnerów w Shift2Rail na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania 
wniosków.


