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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0922),

– so zreteľom na článok 187 a článok 188 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-xxxx/2013),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj 
(A7-0000/2014),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Parlamentu, či sa hodlá odchýliť od znenia, ktoré schválil 
Parlament;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 2013, ktorým 
sa zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inováciu 
na obdobie rokov 2014 – 2020 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“)20, má 
za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na úsilie 
v oblasti výskumu a inovácií spojením 

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 2013, ktorým 
sa zriaďuje program Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inováciu 
na obdobie rokov 2014 – 2020 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“)20, má 
za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na úsilie 
v oblasti výskumu a inovácií spojením 
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prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev (PPP) 
v oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa 
konkurencieschopnosti a pomôcť vyriešiť 
spoločenské výzvy. Zapojenie Únie do 
týchto partnerstiev môže mať formu 
finančných príspevkov pre spoločné 
podniky zriadené na základe článku 187 
zmluvy.

prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov 
súkromného sektora do verejno-
súkromných partnerstiev (PPP) 
v oblastiach, kde výskum a inovácie môžu 
prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa 
konkurencieschopnosti, zvýšiť objem 
súkromných investícií a pomôcť vyriešiť 
spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa 
mali zakladať na dlhodobom záväzku 
vrátane vyváženého príspevku všetkých 
partnerov, niesť zodpovednosť za plnenie 
svojich cieľov a byť v súlade 
so strategickými cieľmi Únie týkajúcimi 
sa výskumu, vývoja a inovácií. Riadenie 
a fungovanie týchto partnerstiev by malo 
byť otvorené, transparentné, účinné 
a efektívne a malo by poskytovať možnosť 
účasti širokému spektru zainteresovaných 
strán, ktoré sú aktívne v konkrétnych 
oblastiach. Zapojenie Únie do týchto 
partnerstiev môže mať formu finančných 
príspevkov pre spoločné podniky zriadené 
na základe článku 187 zmluvy.

__________________ __________________
20 Ú. v. EÚ … [H2020 RP]. 20 Ú. v. EÚ … [H2020 RP].

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie zdôrazňuje dôležité zásady, ktoré boli odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o spoločné technologické iniciatívy a ich očakávané 
výsledky. V súlade s odôvodnením rámcového programu č. 40.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zakladajúcimi členmi spoločného 
podniku S2R by mala byť Únia zastúpená 
Komisiou a zakladajúci členovia iní ako 

(9) Zakladajúcimi členmi spoločného 
podniku S2R by mala byť Únia zastúpená 
Komisiou a zakladajúci členovia iní ako 
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Únia uvedení v prílohe II za podmienky, že 
budú súhlasiť so štatútom stanoveným 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Títo 
zakladajúci členovia iní ako Únia sú 
finančne spoľahlivými samostatnými 
právnymi subjektmi, ktoré sú finančne 
spôsobilé a ktoré po intenzívnych 
konzultáciách so zainteresovanými 
stranami vyjadrili písomne svoj súhlas s 
platbou značného finančného príspevku na 
vykonávanie výskumných činnosti 
v oblasti spoločného podniku S2R v rámci 
štruktúry dobre prispôsobenej povahe 
verejno-súkromného partnerstva.

Únia uvedení v prílohe II za podmienky, že 
budú súhlasiť so štatútom stanoveným 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Títo 
zakladajúci členovia iní ako Únia sú 
finančne spoľahlivými samostatnými 
právnymi subjektmi, ktoré sú finančne 
spôsobilé a ktoré pred prijatím tohto 
nariadenia vyjadrili písomne svoj súhlas s 
platbou značného finančného príspevku na 
vykonávanie výskumných činnosti 
v oblasti spoločného podniku S2R v rámci 
štruktúry dobre prispôsobenej povahe 
verejno-súkromného partnerstva.

Or. en

Odôvodnenie

Členovia uvedení v prílohe II už poskytli formálny záväzok, čím sa však nevylučuje, aby sa 
ostatní uchádzači snažili o členstvo pred prijatím tohto nariadenia. V súlade s hlasovaním o 
ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločný podnik S2R by mal na 
dosiahnutie svojich cieľov poskytovať 
finančnú pomoc členom najmä vo forme 
grantov a prostredníctvom najvhodnejších 
opatrení, ako je verejné obstarávanie 
alebo postup udeľovania grantov na 
základe výziev na predkladanie návrhov.

(12) Spoločný podnik S2R by mal na 
dosiahnutie svojich cieľov a na 
zabezpečenie podobného prínosu aj pre 
menšie subjekty a financovateľov
poskytovať pre tieto opatrenia prínos EÚ 
pre účastníkov prostredníctvom 
otvorených a transparentných postupov 
najmä vo forme grantov na základe 
otvorených a transparentných súťažných
výziev.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na celkový cieľ 
programu Horizont 2020 dosiahnuť 
výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu 
v oblasti financovania európskeho 
výskumu a inovácií by spoločné podniky 
mali vytvoriť jednoduché modely správy 
a mali by zabrániť vytvoreniu súborov 
pravidiel odlišných od pravidiel programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Bez toho, aby bolo dotknuté 
priebežné hodnotenie uvedené v článku 
11, a v súlade s článkom 32 nariadenia 
(EÚ) č. 1291/2013 a ako súčasť 
priebežného hodnotenia programu 
Horizont 2020 by spoločné podniky mali 
ako osobitný nástroj financovania v rámci 
programu Horizont 2020 podliehať 
dôkladnému hodnoteniu, ktoré zahŕňa 
okrem iného analýzu otvorenosti, 
transparentnosti a účinnosti verejno-
súkromných partnerstiev založenú na 
článku 187 ZFEÚ. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy 
môže ustanovujúci akt orgánov alebo 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť, aby Dvor audítorov preskúmaval 
účty všetkých príjmov a výdavkov týchto 
orgánov alebo úradov alebo agentúr. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 účty orgánov 
zriadených podľa článku 209 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 preskúmava 
nezávislý audítorský subjekt, ktorý 
poskytuje stanovisko okrem iného k 
vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a 
správnosti príslušných operácií.
Zamedzenie duplicite preskúmania účtov 
je dôvodom na to, aby účty spoločného 
podniku S2R nepodliehali preskúmaniu 
Dvorom audítorov.

(21) Odchylne od článku 60 ods. 7 a 
článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 by sa Európskemu parlamentu 
malo na základe odporúčania Rady 
udeliť, absolutórium na plnenie rozpočtu 
spoločného podniku S2R. Požiadavky 
týkajúce sa nahlasovania stanovené v 
článku 60 ods. 5 sa nevzťahujú na prínos 
Únie k spoločnému podniku S2R, ale mali 
by sa čo najviac zosúladiť s požiadavkami 
na subjekty podľa článku 208 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012. Audit vedenia 
účtov a zákonnosti a správnosti príslušných 
operácií by mal vykonávať Dvor
audítorov.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle článku 187 zmluvy sa týmto 
zriaďuje spoločný podnik (ďalej „spoločný 
podnik Shift2Rail“ alebo „spoločný podnik 
S2R“) do 31. decembra 2024 na 
koordináciu a riadenie investícií Únie do 
výskumu a inovácií v odvetví železničnej 

1. V zmysle článku 187 zmluvy sa týmto 
zriaďuje spoločný podnik (ďalej „spoločný 
podnik Shift2Rail“ alebo „spoločný podnik 
S2R“) do 31. decembra 2024 na 
koordináciu a riadenie investícií Únie do 
výskumu a inovácií v odvetví železničnej 
dopravy. V súlade s trvaním rámcového 
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dopravy. programu Horizont 2020 pre výskum a 
inováciu (2014 – 2020) by sa všetky výzvy 
na predkladanie návrhov mali vydať do 
31. decembra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie na 
iniciatívu Shift2Rail je 450 miliónov EUR 
vrátane príspevkov Európskeho združenia 
voľného obchodu (EZVO) z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na osobitný program Horizont 
2020, ktorým sa vykonáva rámcový 
program Horizont 2020, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami článku 58 
ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkov 60 a 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pre 
subjekty uvedené v článku 209 tohto 
nariadenia. Táto suma zahŕňa:

1. Maximálny finančný príspevok Únie na 
iniciatívu Shift2Rail je 427,5 miliónov 
EUR vrátane príspevkov od členských 
štátov Európskeho združenia voľného 
obchodu (EZVO) z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie 
pridelených na osobitný program Horizont 
2020, ktorým sa vykonáva rámcový 
program Horizont 2020, a najmä 
príspevkov pridelených na osobitné ciele v 
oblasti výziev inteligentnej, ekologickej a 
integrovanej dopravy v súlade 
s príslušnými ustanoveniami článku 58 
ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkov 60 ods. 1 
až 4 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012, pre subjekty uvedené v článku 
209 tohto nariadenia. Táto suma zahŕňa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dohodou o delegovaní uvedenou 3. Dohodou o delegovaní uvedenou v ods. 
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v odseku 2 sa upravujú prvky stanovené 
v článku 58 ods. 3 a v článkoch 60 a 61 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
a v článku 40 delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného 
aj:

2 sa upravujú prvky stanovené v článku 58 
ods. 3, v článku 60 ods. 1 až 4 a v článku
61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a 
v článku 40 delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 a okrem iného 
aj tieto prvky:

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ustanovenia týkajúce sa poskytovania 
údajov potrebných na zabezpečenie toho, 
aby Komisia mohla vypracovať politiky 
v oblasti výskumu a inovácií a plniť svoje 
povinnosti súvisiace so šírením a 
podávaním správ;

d) ustanovenia týkajúce sa poskytovania 
údajov potrebných na zabezpečenie toho, 
aby Komisia mohla vypracovať politiky 
v oblasti výskumu a inovácií a plniť svoje 
povinnosti súvisiace so šírením a 
podávaním správ vrátane úplných 
informácií o všetkých návrhoch 
a dohodách o grante a včasného 
doplnenia ich partnerov do internetového 
účastníckeho portálu programu Horizont 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný podnik S2R prijme rozpočtové 
pravidlá špecifické pre jeho potreby 

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 12, 
spoločný podnik S2R prijme rozpočtové 
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v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) 
č. … [delegované nariadenie o vzorovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
subjekty uvedené v článku 209 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách].

pravidlá špecifické pre jeho potreby 
v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) 
č. … [delegované nariadenie o vzorovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
subjekty uvedené v článku 209 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách]. 

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
S2R. Závery hodnotenia a svoje 
pripomienky Komisia zašle Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

1. Komisia do 30. júna 2017 vykoná 
priebežné hodnotenie spoločného podniku 
S2R. Závery hodnotenia a svoje 
pripomienky Komisia zašle Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. 
Výsledky priebežného hodnotenia 
spoločného podniku S2R sa zohľadnia v 
priebežnom hodnotení programu Horizont 
2020.

V súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) č. 
1291/2013 a ako súčasť priebežného 
hodnotenia programu Horizont 2020 by 
spoločné podniky mali ako nástroj 
financovania v rámci programu Horizont 
2020 podliehať dôkladnému hodnoteniu, 
ktoré zahŕňa okrem iného analýzu 
otvorenosti, transparentnosti a účinnosti 
verejno-súkromných partnerstiev 
založenú na článku 187 ZFEÚ. 

Aby bolo možné reagovať na 
nepredvídateľné situácie alebo na nový 
vývoj a potreby, môže Komisia na základe 
priebežného hodnotenia programu 
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Horizont 2020 uvedeného v článku 32 
ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 v 
rámci ročného rozpočtového postupu 
preskúmať rozpočet spoločného podniku 
S2R.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu, 
pokiaľ ide o príspevok Únie do spoločného 
podniku S2R, je súčasťou absolutória 
udeleného Komisii Európskym 
parlamentom na základe odporúčania na 
Rady v súlade s postupom uvedeným 
v článku 319 zmluvy.

1. Absolutórium na plnenie rozpočtu, 
pokiaľ ide o príspevok Únie do spoločného 
podniku S2R, udeľuje Európsky 
parlament na odporúčanie Rady v súlade 
s postupom stanoveným v rozpočtových 
pravidlách spoločného podniku S2R.

2. Spoločný podnik S2R plne spolupracuje 
s inštitúciami zapojenými do udelenia 
absolutória a prípadne poskytuje všetky 
potrebné doplňujúce informácie. V tejto 
súvislosti môže byť požiadaný o vyslanie 
zástupcu na schôdze s príslušnými 
inštitúciami alebo orgánmi a o pomoc 
povoľujúcemu úradníkovi Komisie 
vymenovanému delegovaním.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1



PE528.040v02-00 14/22 PR\1017686SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 
ods. 4 štatútu uvedeného v prílohe I, 
spoločný podnik S2R poskytne 
pracovníkom Komisie a iným osobám 
oprávneným spoločným podnikom S2R 
alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov 
prístup na svoje pracoviská a do svojich 
areálov a prístup k všetkým informáciám 
vrátane informácií v elektronickej podobe 
potrebným na vykonanie auditu.

1. spoločný podnik S2R poskytne 
pracovníkom Komisie a iným osobám 
oprávneným spoločným podnikom S2R 
alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov 
prístup na svoje pracoviská a do svojich 
areálov a prístup k všetkým informáciám 
vrátane informácií v elektronickej podobe 
potrebným na vykonanie auditu.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – Vymedzenie pojmov – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „zakladajúci člen iný ako Únia“ 
označuje prispievateľov uvedených v 
prílohe II, ktorí sa individuálne zaviazali 
poskytnúť vlastný príspevok vo výške 
najmenej 30 miliónov EUR počas trvania 
spoločného podniku S2R a súhlasili s 
týmto štatútom podpísaním písomného 
potvrdenia;

2. „zakladajúci člen iný ako Únia“ 
označuje prispievateľov, ktorí sa 
individuálne zaviazali poskytnúť vlastný 
príspevok vo výške najmenej 30 miliónov 
EUR počas trvania spoločného podniku 
S2R a súhlasili s týmto štatútom 
podpísaním písomného potvrdenia;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – Vymedzenie pojmov – odsek 3 – pododsek a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovo efektívne a spoľahlivé vlaky s 
vysokou kapacitou;

a) nákladovo efektívne a spoľahlivé 
vysokorýchlostné vlaky s vysokou 
kapacitou;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – Členovia – odsek 1 – pododsek b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po akceptovaní toho štatútu písomným 
potvrdením zakladajúci členovia 
spoločného podniku S2R iní ako Únia, 
uvedení v prílohe II k tomuto nariadeniu, 
ako aj pridružení členovia vybraní v súlade 
s článkom 4. Títo členovia sa spoločne 
uvádzajú ako členovia iní ako Únia.

b) po akceptovaní toho štatútu písomným 
potvrdením zakladajúci členovia 
spoločného podniku S2R iní ako Únia, ako 
aj pridružení členovia vybraní v súlade s 
článkom 4. Títo členovia sa spoločne 
uvádzajú ako členovia iní ako Únia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – Zmeny členstva – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pridružení členovia spoločného podniku 
S2R sa vyberajú v otvorenej a 
nediskriminačnej verejnej súťaži. Prvá 
výzva pre pridružených členov sa začne 
najneskôr do troch mesiacov po zriadení 
spoločného podniku S2R. Všetky ďalšie 
výzvy sú motivované potrebou mať 
kľúčové spôsobilosti na vykonávanie 
základného programu S2R. Všetky výzvy 
sa uverejňujú na webovej stránke S2R a 
oznamujú sa prostredníctvom skupiny 
zástupcov štátov a inými kanálmi, aby sa 
zabezpečila čo najširšia účasť v záujme 
dosiahnutia cieľov základného plánu S2R. 
Spoločný podnik S2R podporuje účasť 
malých a stredných podnikov a subjektov z 
celého železničného hodnotového reťazca, 
ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia 
železničnej dopravy.

2. Pridružení členovia spoločného podniku 
S2R sa vyberajú v súťaži, ktorá sa 
nezávisle hodnotí ako otvorená, 
nediskriminačná a konkurencieschopná. 
Prvá výzva pre pridružených členov sa 
začne najneskôr do troch mesiacov po 
zriadení spoločného podniku S2R. Všetky 
ďalšie výzvy sú motivované potrebou mať 
kľúčové spôsobilosti na vykonávanie 
základného programu S2R. Všetky výzvy 
sa uverejňujú na webovej stránke S2R a 
oznamujú sa prostredníctvom skupiny 
zástupcov štátov a inými kanálmi, aby sa 
zabezpečila čo najširšia účasť v záujme 
dosiahnutia cieľov základného plánu S2R. 
Spoločný podnik S2R podporuje účasť 
malých a stredných podnikov a subjektov z 
celého železničného hodnotového reťazca, 
ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia 
železničnej dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 6 – Zloženie správnej rady – odsek 1 – pododsek c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najmenej jedného zástupcu pridružených 
členov z každého inovačného programu 
uvedeného v článku 1 ods. 3. Týchto 
zástupcov určí správna rada spoločného 
podniku S2R s cieľom zabezpečiť 
vyvážené zastúpenie aktérov z celého 
železničného hodnotového reťazca, ako aj 
z oblastí mimo tradičného odvetvia 

c) najmenej jedného zástupcu pridružených 
členov z každého inovačného programu 
uvedeného v článku 1 ods. 3. Týchto 
zástupcov určí správna rada spoločného 
podniku S2R po konzultácii s Európskou 
železničnou agentúrou s cieľom 
zabezpečiť vyvážené zastúpenie aktérov z 
celého železničného hodnotového reťazca, 
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železničnej dopravy. ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia 
železničnej dopravy, a zabezpečiť 
vyvážené územné zastúpenie.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 8 – Úlohy správnej rady – odsek n a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na (nový) zabezpečuje transparentnosť pri 
výbere prípadných subdodávateľských 
zmlúv, ktoré môžu byť stanovené v rámci 
tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 11 – Európska železničná agentúra – odsek d a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posudzuje navrhovaný výber 
pridružených členov správnej rady.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 16 – Prideľovanie príspevku Únie – odsek 1 – Vymedzenia pojmov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok Únie pre spoločný 
podnik S2R určený na prevádzkové 
náklady uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) 
a ďalší príspevok uvedený v článku 3 ods. 
1 písm. b) sa prideľujú takto:

1. Finančný príspevok Únie pre spoločný 
podnik S2R určený na prevádzkové 
náklady uvedený v článku 3 ods. 1 písm. a) 
a ďalší príspevok uvedený v článku 3 ods. 
1 písm. b) sa prideľujú takto:

a) maximálne 40 % sa pridelí zakladajúcim 
členom iným ako Únia a ich pridruženým 
subjektom;

a) maximálne 30 % sa pridelí zakladajúcim 
členom iným ako Únia a ich pridruženým 
subjektom;

b) maximálne 30 % sa pridelí pridruženým 
členom a ich pridruženým subjektom;

b) maximálne 30 % sa pridelí pridruženým 
členom a ich pridruženým subjektom;

c) minimálne 30 % sa pridelí na výzvy na 
predkladanie návrhov a výzvy na 
predkladanie ponúk.

c) minimálne 40 % sa pridelí na výzvy na 
predkladanie návrhov a výzvy na 
predkladanie ponúk.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s hlasovaním o ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 19 – Prevádzkové a finančné výkazníctvo

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ každý rok podáva 
správnej rade správu o plnení svojich 
povinností v súlade s rozpočtovými 
pravidlami spoločného podniku S2R.

1. Výkonný riaditeľ každý rok podáva 
správnej rade správu o plnení svojich 
povinností v súlade s rozpočtovými 
pravidlami spoločného podniku S2R.
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2. Výkonný riaditeľ do 15. februára 
každého roku predloží správnej rade na 
schválenie výročnú správu o činnosti 
týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný 
podnik S2R dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o 
ročný plán práce na uvedený rok. Uvedená 
správa obsahuje okrem iného informácie o 
týchto otázkach:

2. Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od 
ukončenia každého rozpočtového roka
predloží správnej rade na schválenie 
výročnú správu o činnosti týkajúcu sa 
pokroku, ktorý spoločný podnik S2R 
dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku, najmä pokiaľ ide o ročný plán práce 
na uvedený rok. Uvedená správa obsahuje 
okrem iného informácie o týchto otázkach:

a) výskumné, inovačné a iné vykonávané 
činnosti a zodpovedajúce výdavky;

a) výskumné, inovačné a iné vykonávané 
činnosti a zodpovedajúce výdavky;

b) predložené akcie s rozdelením podľa 
druhu účastníkov vrátane malých a 
stredných podnikov a podľa krajín;

b) predložené akcie s rozdelením podľa 
druhu účastníkov vrátane malých a 
stredných podnikov a podľa krajín;

c) akcie vybrané na financovanie s 
rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane 
malých a stredných podnikov a podľa 
krajín a s uvedením príspevku spoločného 
podniku S2R pre jednotlivých účastníkov a 
akcie.

c) akcie vybrané na financovanie s 
rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane 
malých a stredných podnikov a podľa 
krajín a s uvedením príspevku spoločného 
podniku S2R pre jednotlivých účastníkov a 
akcie.

Po schválení správnou radou sa výročná 
správa o činnosti postúpi skupine 
zástupcov štátov a zverejní sa.

Po schválení správnou radou sa výročná 
správa o činnosti postúpi skupine 
zástupcov štátov a zverejní sa.

3. Spoločný podnik S2R predloží Komisii 
každý rok správu v súlade s článkom 60 
ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012.

3. Účtovník spoločného podniku S2R 
zašle do 1. marca nasledujúceho 
rozpočtového roka predbežnú účtovnú 
závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru 
audítorov.

4. Účty spoločného podniku S2R 
preskúma nezávislý audítorský orgán 
podľa ustanovení článku 60 ods. 5 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Spoločný podnik S2R do 31. marca 
nasledujúceho rozpočtového roka zašle 
Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru 
audítorov správu o rozpočtovom a 
finančnom hospodárení.

Účty spoločného podniku S2R 
nepodliehajú preskúmaniu Dvora 
audítorov.

Po doručení pripomienok Dvora 
audítorov k predbežnej účtovnej závierke 
spoločného podniku S2R podľa článku 
148 nariadenia (ES, Euratom) č. 
966/2012 vypracuje účtovník konečnú 
účtovnú závierku spoločného podniku 
S2R, ktorú výkonný riaditeľ zašle 
správnej rade na vyjadrenie.

Správna rada poskytne svoje stanovisko 
ku konečnej účtovnej závierke spoločného 
podniku S2R.
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Výkonný riaditeľ predkladá konečnú 
účtovnú závierku daného rozpočtového 
roka spoločne so stanoviskom správnej 
rady Európskemu parlamentu, Rade, 
Komisii a Dvoru audítorov do 1. júla 
nasledujúceho roka.

Konečná účtovná závierka sa v Úradnom 
vestníku Európskej únie uverejňuje do 
15. novembra nasledujúceho roka.

Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov 
odpoveď na pripomienky uvedené v jeho 
výročnej správe najneskôr do 30. 
septembra.  Výkonný riaditeľ zasiela túto 
odpoveď aj správnej rade.

Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu 
parlamentu na jeho žiadosť všetky 
informácie potrebné na bezproblémové 
uplatňovanie postupu udelenia 
absolutória za príslušný rozpočtový rok 
v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava/zmena pre priame udelenie absolutória EP.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha II – Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA II –ZAKLADAJÚCI 
ČLENOVIA SPOLOČNÉHO PODNIKU 
S2R INÍ AKO ÚNIA

PRÍLOHA II –ORIENTAČNÝ ZOZNAM 
ZAKLADAJÚCICH ČLENOV
SPOLOČNÉHO PODNIKU S2R INÝCH
AKO ÚNIA

Or. en
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Odôvodnenie

Aj keď sa so zúčastnenými stranami uskutočnili konzultácie, tento návrh bol uverejnený až v 
decembri 2013. Spravodajkyňa by sa chcela ubezpečiť, že každý člen, ktorý sa k tomu zaviaže, 
môže byť ešte stále zaradený do zoznamu v súlade so všeobecnými zásadami programu 
Horizont 2020 týkajúcimi sa transparentnosti a otvorenosti . V súlade s hlasovaním o 
ostatných verejno-súkromných partnerstvách vo výbore ITRE.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na zriadenie spoločného podniku Shift2Rail ako dôležitú 
súčasť inovačného investičného balíka v rámci programu Horizont 2020.

Lepšie riadenie

Pokiaľ ide o horizontálne pozmeňujúce návrhy, spravodajkyňa sa domnieva, že riadenie 
a fungovanie by mali byť otvorené, transparentné, účinné a efektívne, a malo by poskytovať 
možnosť účasti širokému spektru zainteresovaných strán, ktoré sú aktívne v konkrétnych 
oblastiach.

Spravodajkyňa preto zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať zásady odsúhlasené počas rokovaní 
o programe Horizont 2020, ktoré sa týkajú spoločných technologických PPP a ich 
očakávaných výsledkov.  

Zmeny navrhované spravodajkyňou v oblasti riadenia Shift2Rail majú za cieľ najmä 
uplatňovanie nového politického prístupu k spoločným technologickým iniciatívam, ktorý bol 
odsúhlasený v rámci rokovaní o programe Horizont 2020. Ich účelom je zvýšiť 
transparentnosť a otvorenosť v rámci svojej riadiacej štruktúry.

Otvorenosť a transparentnosť by však nemali byť obmedzené len na vnútorné činnosti 
a postupy riadenia spoločného podniku. Spravodajkyňa predložila viacero pozmeňujúcich 
návrhov, ktorých cieľom je posilniť tieto zásady aj z hľadiska zapojenia partnerov do 
Shift2Rail prostredníctvom súťažných výziev na predloženie ponúk.


