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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0922),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-xxxx/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora 
za proračun, Odbora za promet in turizem ter Odbora za regionalni razvoj 
(A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije za obdobje 2014–
2020 Obzorje 2020 („okvirni program 
Obzorje 2020“)20 je doseči večji učinek 
prizadevanj na področju raziskav in 

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije za obdobje 2014–
2020 Obzorje 2020 („okvirni program 
Obzorje 2020“)20 je doseči večji učinek 
prizadevanj na področju raziskav in 
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inovacij z združevanjem sredstev EU in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev (JZP) na področjih, na 
katerih bi raziskave in inovacije lahko 
prispevale k širšim ciljem Unije v zvezi s 
konkurenčnostjo in pripomogle k reševanju 
družbenih izzivov. Unija lahko v teh 
partnerstvih sodeluje s finančnimi 
prispevki za skupna podjetja, ustanovljena 
na podlagi člena 187 Pogodbe.

inovacij z združevanjem sredstev EU in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev (JZP) na področjih, na 
katerih bi raziskave in inovacije lahko 
prispevale k širšim ciljem Unije v zvezi s 
konkurenčnostjo, pritegnile zasebne 
naložbe in pripomogle k reševanju 
družbenih izzivov. Ta partnerstva bi 
morala temeljiti na dolgoročni 
zavezanosti, ki vključuje uravnotežen 
prispevek vseh partnerjev, nositi bi morala 
odgovornost za dosego svojih ciljev in biti 
usklajena s strateškimi cilji Unije na 
področju raziskav, razvoja in inovacij. 
Upravljanje in delovanje teh partnerstev 
bi moralo biti odprto, pregledno, 
učinkovito in uspešno, sodelovanje v njih 
pa bi morali omogočiti širokemu krogu 
deležnikov, dejavnih na posameznih 
področjih. Unija lahko v teh partnerstvih 
sodeluje s finančnimi prispevki za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
Pogodbe.

__________________ __________________
20 UL … [H2020 FP]. 20 UL … [H2020 FP].

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede skupnih tehnoloških pobud in njihovega zaželenega doprinosa. Usklajeno 
z uvodno izjavo 40 okvirnega programa.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ustanovni člani skupnega podjetja S2R 
bi morali biti Unija, ki jo zastopa Komisija, 
in ustanovni člani razen Unije, navedeni v 

(9) Ustanovni člani skupnega podjetja S2R 
bi morali biti Unija, ki jo zastopa Komisija, 
in ustanovni člani razen Unije, navedeni v 
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Prilogi II, v kolikor sprejemajo statut iz 
Priloge I k tej uredbi. Vsak od ustanovnih 
članov razen Unije je enotna, finančno 
stabilna pravna oseba, ki je finančno 
sposobna in je po obsežnem posvetovanju 
z deležniki v pisni obliki izrazila svoje 
strinjanje glede svojega znatnega 
finančnega prispevka za izvajanje 
raziskovalnih dejavnosti na področju 
skupnega podjetja S2R, v okviru strukture, 
ki je dobro prilagojena naravi javno-
zasebnega partnerstva.

Prilogi II, v kolikor sprejemajo statut iz 
Priloge I k tej uredbi. Vsak od ustanovnih 
članov razen Unije je enotna, finančno 
stabilna pravna oseba, ki je finančno 
sposobna in pred sprejetjem te uredbe v 
pisni obliki izrazi svoje strinjanje glede 
svojega znatnega finančnega prispevka za 
izvajanje raziskovalnih dejavnosti na 
področju skupnega podjetja S2R, v okviru 
strukture, ki je dobro prilagojena naravi 
javno-zasebnega partnerstva.

Or. en

Obrazložitev

Člani, navedeni v Prilogi II, so že izpolnili formalne obveznosti, vendar to ne onemogoča 
drugim kandidatom, da si prizadevajo za članstvo pred sprejetjem te uredbe. V skladu z 
glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Skupno podjetje S2R bi moralo za 
dosego svojih ciljev zagotoviti finančno 
podporo, predvsem v obliki nepovratnih 
sredstev za člane in z izvajanjem 
najprimernejših ukrepov, kot so javna 
naročila ali dodelitev nepovratnih sredstev 
po razpisu za zbiranje predlogov.

(12) Skupno podjetje S2R bi moralo za 
dosego svojih ciljev in da bi podobne 
ugodnosti omogočilo tudi manjšim 
akterjem in donatorjem, zagotoviti
prispevek EU k ukrepom z odprtimi in 
preglednimi postopki, predvsem v obliki 
nepovratnih sredstev za udeležence po 
odprtem in preglednem konkurenčnem
razpisu.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in uskladiti evropsko financiranje 
raziskav in inovacij, bi skupna podjetja 
morala oblikovati preproste modele 
upravljanja in se izogibati uporabi 
sklopov pravil, ki se razlikujejo od pravil 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Brez poseganja v vmesno oceno iz 
člena 11 in v skladu s členom 32 Uredbe 
(EU) št. 1291/2013 ter kot del vmesne 
ocene programa Obzorje 2020 bi bilo 
treba za skupna podjetja kot poseben 
instrument financiranja programa 
Obzorje 2020 izvesti poglobljeno oceno, ki 
bi med drugim vključevala analizo 
odprtosti, preglednosti in učinkovitosti 
javno-zasebnih partnerstev na podlagi 
člena 187 PDEU. 

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V skladu s členom 287(1) Pogodbe 
lahko ustanovni akti organov, uradov ali 
agencij, ki jih je ustanovila Unija, 
izključujejo pregled vseh prihodkov in 
odhodkov navedenih organov, uradov ali 
agencij, ki ga opravlja Računsko sodišče. 
V skladu s členom 60(5) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 mora 
računovodske izkaze organov na podlagi 
člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 preveriti neodvisni revizijski 
organ, ki mora izdati mnenje, med drugim 
o zanesljivosti računovodskih izkazov ter 
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij. Zaradi preprečevanja dvojnega 
preverjanja računovodskih izkazov se 
računovodski izkazi skupnega podjetja 
S2R ne bi smeli predložiti v preverjanje 
Računskemu sodišču.

(21) Z odstopanjem od členov 60(7) in 209 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 bi 
moral razrešnico glede izvrševanja 
proračuna skupnega podjetja S2R podeliti 
Evropski parlament na priporočilo Sveta. 
Zato se zahteve glede poročanja iz 
člena 60(5) ne bi smele uporabljati za 
prispevek Unije za skupno podjetje S2R, 
ampak bi jih bilo treba čim bolj uskladiti z 
zahtevami, predvidenimi za organe iz 
člena 208 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012. Revizijo računovodskih 
izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z 
njimi povezanih transakcij bi moralo 
opraviti Računsko sodišče.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za usklajevanje in upravljanje naložb 
Unije v raziskave in inovacije v evropskem 
železniškem sektorju se za obdobje do 31. 
decembra 2024 ustanovi skupno podjetje 
po členu 187 Pogodbe (v nadaljnjem 
besedilu: skupno podjetje Shift2Rail ali 

1. Za usklajevanje in upravljanje naložb 
Unije v raziskave in inovacije v evropskem 
železniškem sektorju se za obdobje do 31. 
decembra 2024 ustanovi skupno podjetje 
po členu 187 Pogodbe (v nadaljnjem 
besedilu: skupno podjetje Shift2Rail ali 
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skupno podjetje S2R). skupno podjetje S2R). Vendar pa se glede 
na trajanje okvirnega programa za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 
(2014–2020) vsi razpisi izvedejo do 
31. decembra 2020.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišji finančni prispevek Unije za 
pobudo Shift2Rail je 450 milijonov EUR, 
vključno s prispevki Efte, in se plača iz 
sredstev splošnega proračuna Unije, 
dodeljenih posebnemu programu Obzorja 
2020 za izvajanje okvirnega programa 
Obzorje 2020 v skladu z zadevnimi 
določbami člena 58(1)(c)(iv) ter členoma 
60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 za organe iz člena 209 navedene 
uredbe. Ta znesek vključuje:

1. Najvišji finančni prispevek Unije za 
pobudo Shift2Rail je 427,5 milijonov EUR, 
vključno s prispevki držav članic 
Evropskega združenja za prosto trgovino 
(EFTA), in se plača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, dodeljenih posebnemu 
programu Obzorja 2020 za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, zlasti iz 
odobritev, dodeljenih posameznim ciljem
v okviru izziva za pameten, zelen in 
integriran prevoz, v skladu z zadevnimi 
določbami člena 58(1)(c)(iv) ter členoma 
60(1) do (4) in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 za organe iz člena 209 
navedene uredbe. Ta znesek vključuje:

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sporazum o prenosu pooblastil iz 
odstavka 3 obravnava elemente iz 

3. Sporazum o prenosu pooblastil iz 
odstavka 3 obravnava elemente iz 
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člena 58(3) ter členov 60 in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, 
člena 40 Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 1268/2012 ter med drugim tudi:

člena 58(3) ter členov 60(1) do (4) in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, 
člena 40 Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 1268/2012 ter med drugim tudi:

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ureditve v zvezi s posredovanjem 
podatkov, potrebnih za zagotovitev, da 
lahko Komisija načrtuje politiko na 
področju raziskav in inovacij ter
izpolnjuje svoje obveznosti glede 
razširjanja in poročanja;

(d) ureditve v zvezi s posredovanjem 
podatkov, potrebnih za zagotovitev, da 
lahko Komisija izpolnjuje svoje obveznosti 
glede razširjanja in poročanja, vključno s 
popolnimi informacijami o vseh predlogih 
in sporazumih o dodelitvi nepovratnih 
sredstev ter partnerjih v njih, ki jih je 
treba pravočasno vključiti na spletni
portal za udeležence programa Obzorje 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje S2R sprejme posebna 
finančna pravila v skladu s členom 209 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in 

Brez poseganja v člen 12 sprejme skupno
podjetje S2R posebna finančna pravila v 
skladu s členom 209 Uredbe (EU, 
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Uredbo (EU) št. […] [delegirana uredba o 
vzorčni finančni uredbi za organe iz člena 
209 finančne uredbe].

Euratom) št. 966/2012 in Uredbo (EU) št. 
[…] [delegirana uredba o vzorčni finančni 
uredbi za organe iz člena 209 finančne 
uredbe].

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2017 pripravi 
vmesno oceno skupnega podjetja S2R.
Komisija ugotovitve ocene in pripombe 
pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu do
30. junija 2018.

1. Komisija do 30. junija 2017 pripravi 
vmesno oceno skupnega podjetja S2R.
Komisija ugotovitve, ocene in pripombe 
pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu do
31. decembra 2017. Rezultati vmesne 
ocene skupnega podjetja S2R se 
upoštevajo pri vmesni oceni programa 
Obzorje 2020.

V skladu s členom 32 Uredbe (EU) 
št. 1291/2013 in kot del vmesne ocene 
programa Obzorje 2020 se za skupna 
podjetja kot instrument financiranja 
programa Obzorje 2020 izvede 
poglobljena ocena, ki med drugim 
vključuje analizo odprtosti, preglednosti 
in učinkovitosti javno-zasebnih 
partnerstev na podlagi člena 187 PDEU. 

Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe, lahko Komisija po vmesni oceni 
Obzorja 2020, kakor je določeno v 
členu 32(3) Uredbe EU) št. 1291/2013, v 
okviru letnega proračunskega postopka 
pregleda proračun skupnega podjetja 
S2R.
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Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razrešnica glede izvrševanja proračuna 
v zvezi s prispevkom Unije za skupno 
podjetje S2R je del razrešnice, ki jo
Evropski parlament na priporočilo Sveta da 
Komisiji v skladu s postopkom iz člena 
319 Pogodbe.

1. Razrešnico glede izvrševanja proračuna 
v zvezi s prispevkom Unije za skupno 
podjetje S2R da Evropski parlament na 
priporočilo Sveta v skladu s postopkom iz
finančnih predpisov za Skupno podjetje 
S2R.

2. Skupno podjetje S2R v celoti sodeluje z 
institucijami, ki so vključene v postopek 
razrešnice, in po potrebi zagotovi vse 
potrebne dodatne informacije. V zvezi s 
tem se lahko od skupnega podjetja 
zahteva, da se udeležuje sestankov z 
ustreznimi institucijami ali organi in 
pomaga odredbodajalcu Komisije na 
podlagi prenosa pooblastil.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v določbo 19(4) statuta, 
določenega v Prilogi I, skupno podjetje 
S2R osebju Komisije in drugim osebam, ki 
jih pooblasti skupno podjetje S2R ali 

1. Skupno podjetje S2R osebju Komisije in 
drugim osebam, ki jih pooblasti skupno 
podjetje S2R ali Komisija, ter Računskemu 
sodišču odobri dostop do svojih lokacij in 
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Komisija, ter Računskemu sodišču odobri 
dostop do svojih lokacij in prostorov ter 
vseh informacij, vključno z informacijami 
v elektronski obliki, ki so potrebne za 
izvedbo revizij.

prostorov ter vseh informacij, vključno z 
informacijami v elektronski obliki, ki so 
potrebne za izvedbo revizij.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – Opredelitev pojmov – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „Ustanovni član razen Unije“ pomeni 
subjekte, navedene v Prilogi II, ki so se 
individualno zavezali k lastnemu prispevku 
v višini najmanj 30 milijonov EUR za 
obdobje delovanja skupnega podjetja S2R 
in sprejeli ta statut s podpisom 
potrditvenega dopisa.

2. „Ustanovni član razen Unije“ pomeni 
subjekte, ki so se individualno zavezali k 
lastnemu prispevku v višini najmanj 
30 milijonov EUR za obdobje delovanja 
skupnega podjetja S2R in sprejeli ta statut s 
podpisom potrditvenega dopisa.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – Opredelitev pojmov – odstavek 3 – pododstavek a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno učinkoviti in zanesljivi 
visokozmogljivi vlaki;

(a) stroškovno učinkoviti in zanesljivi 
visokozmogljivi vlaki za visoke hitrosti;
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Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – Člani – odstavek 1 – pododstavek b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po sprejetju tega statuta s podpisom 
potrditvenega dopisa ustanovni člani 
skupnega podjetja S2R razen Unije, 
navedeni v Prilogi II k tej uredbi, in 
pridruženi člani, izbrani v skladu z 
določbo 4. Ti člani se skupno imenujejo 
člani razen Unije.

(b) po sprejetju tega statuta s podpisom 
potrditvenega dopisa ustanovni člani 
skupnega podjetja S2R razen Unije in 
pridruženi člani, izbrani v skladu z 
določbo 4. Ti člani se skupno imenujejo 
člani razen Unije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – točka 4 – Spremembe članstva – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pridruženi člani skupnega podjetja S2R
se izberejo na podlagi odprtega, 
nediskriminatornega in konkurenčnega 
razpisa. Prvi razpis za pridružene člane se 
objavi najpozneje v treh mesecih po 
ustanovitvi skupnega podjetja S2R.
Morebitni dodatni razpisi se izvedejo na 
podlagi potrebe po ključnih zmogljivostih 
za izvajanje osrednjega načrta S2R. Vsi 

2. Pridruženi člani skupnega podjetja S2R
so izbrani na podlagi razpisa, ki je bil 
neodvisno ocenjen kot odprt, 
nediskriminatoren in konkurenčen. Prvi 
razpis za pridružene člane se objavi 
najpozneje v treh mesecih po ustanovitvi 
skupnega podjetja S2R. Morebitni dodatni 
razpisi se izvedejo na podlagi potrebe po 
ključnih zmogljivostih za izvajanje 
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razpisi se objavijo na spletni strani 
skupnega podjetja S2R ter sporočijo prek 
skupine predstavnikov držav in po drugih 
poteh, da se z namenom doseganja ciljev 
osrednjega načrta S2R zagotovi čim večja 
udeležba. Skupno podjetje S2R spodbuja 
sodelovanje MSP in akterjev iz celotne 
vrednostne verige železniškega sektorja, pa 
tudi zunaj tradicionalnega železniškega 
sektorja.

osrednjega načrta S2R. Vsi razpisi se 
objavijo na spletni strani skupnega podjetja 
S2R ter sporočijo prek skupine 
predstavnikov držav in po drugih poteh, da 
se z namenom doseganja ciljev osrednjega 
načrta S2R zagotovi čim večja udeležba.
Skupno podjetje S2R spodbuja sodelovanje 
MSP in akterjev iz celotne vrednostne 
verige železniškega sektorja, pa tudi zunaj 
tradicionalnega železniškega sektorja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – točka 6 – Sestava upravnega odbora – odstavek 1 – pododstavek c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najmanj enim predstavnikom 
pridruženih članov za vsak inovacijski 
program iz določbe 1(3). Te predstavnike 
bo imenoval upravni odbor skupnega 
podjetja S2R z namenom zagotoviti 
uravnoteženo zastopanost akterjev iz 
celotne vrednostne verige železniškega 
sektorja, pa tudi zunaj tradicionalnega 
železniškega sektorja.

(c) najmanj enim predstavnikom 
pridruženih članov za vsak inovacijski 
program iz določbe 1(3). Te predstavnike 
bo imenoval upravni odbor skupnega 
podjetja S2R po posvetovanju z Evropsko 
železniško agencijo z namenom zagotoviti 
uravnoteženo zastopanost akterjev iz 
celotne vrednostne verige železniškega 
sektorja, pa tudi zunaj tradicionalnega 
železniškega sektorja, ter uravnoteženo 
teritorialno zastopanost.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – točka 8 – Naloge upravnega odbora – odstavek n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

na (novo) zagotavlja preglednost izbora 
morebitnih sporazumov o podizvajanju, ki 
utegnejo biti oblikovani v okviru te 
uredbe;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – točka 11 – Evropska železniška agencija – odstavek d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ocenjuje predlagani izbor 
pridruženih članov za upravni odbor.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – točka 16 – Dodelitev prispevka Unije – odstavek 1 – Opredelitve

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije k skupnemu 
podjetju S2R, namenjen stroškom 

1. Finančni prispevek Unije k skupnemu 
podjetju S2R, namenjen stroškom 
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poslovanja iz člena 3(1)(a), in dodatni 
prispevek iz člena 3(1)(b) se dodelita na 
naslednji način:

poslovanja iz člena 3(1)(a), in dodatni 
prispevek iz člena 3(1)(b) se dodelita na 
naslednji način:

(a) do 40 % se dodeli ustanovnim članom 
razen Unije in njihovim pridruženim 
subjektom;

(a) do 30 % se dodeli ustanovnim članom 
razen Unije in njihovim pridruženim 
subjektom;

(b) do 30 % se dodeli pridruženim članom 
in njihovim pridruženim subjektom.

(b) do 30 % se dodeli pridruženim članom 
in njihovim pridruženim subjektom.

(c) vsaj 30 % se dodeli na podlagi 
konkurenčnih razpisov za zbiranje 
predlogov in javnih razpisov.

(c) vsaj 40 % se dodeli na podlagi 
konkurenčnih razpisov za zbiranje 
predlogov in javnih razpisov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I – točka 19 – Operativno in računovodsko poročanje

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršni direktor upravnemu odboru letno 
poroča o opravljanju svojih nalog v skladu 
s finančnimi pravili skupnega 
podjetja S2R.

1. Izvršni direktor upravnemu odboru letno 
poroča o opravljanju svojih nalog v skladu 
s finančnimi pravili skupnega 
podjetja S2R.

2. Vsako leto do 15. februarja upravnemu 
odboru predloži v odobritev letno poročilo 
o dejavnostih in napredku skupnega 
podjetja S2R v preteklem koledarskem 
letu, zlasti v zvezi z letnim delovnim 
načrtom za navedeno leto. To poročilo med 
drugim vključuje informacije o naslednjih 
zadevah:

2. V dveh mesecih od zaključka vsakega 
proračunskega leta predloži upravnemu 
odboru v odobritev letno poročilo o 
dejavnostih in napredku skupnega podjetja 
S2R v preteklem koledarskem letu, zlasti v 
zvezi z letnim delovnim načrtom za 
navedeno leto. To poročilo med drugim 
vključuje informacije o naslednjih 
zadevah:

(a) izvedenih ukrepih na področju raziskav, 
inovacij in drugih ukrepih ter ustreznih 
izdatkih;

(a) izvedenih ukrepih na področju raziskav, 
inovacij in drugih ukrepih ter ustreznih 
izdatkih;

(b) predloženih ukrepih, skupaj z njihovo 
razčlenitvijo po vrstah udeležencev, 

(b) predloženih ukrepih, skupaj z njihovo 
razčlenitvijo po vrstah udeležencev, 
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vključno z MSP, in po državah; vključno z MSP, in po državah;

(c) ukrepih, izbranih za financiranje, 
vključno z razčlenitvijo po vrsti 
udeležencev, vključno z MSP, in po 
državah ter navedbo prispevka skupnega 
podjetja S2R za posamezne udeležence in 
ukrepe.

(c) ukrepih, izbranih za financiranje, 
vključno z razčlenitvijo po vrsti 
udeležencev, vključno z MSP, in po 
državah ter navedbo prispevka skupnega 
podjetja S2R za posamezne udeležence in 
ukrepe.

Letno poročilo o dejavnostih se po 
odobritvi upravnega odbora objavi.

Letno poročilo o dejavnostih se po 
odobritvi upravnega odbora objavi.

3. Skupno podjetje S2R letno poroča 
Komisiji v skladu s členom 60(5) 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

3. Računovodja skupnega podjetja S2R do 
1. marca naslednjega proračunskega leta 
računovodji Komisije in Računskemu 
sodišču pošlje začasne računovodske 
izkaze.

4. Računovodske izkaze skupnega podjetja 
S2R pregleda neodvisen revizijski organ v 
skladu s členom 60(5) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012.

Skupno podjetje S2R do 31. marca 
naslednjega proračunskega leta 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču pošlje poročilo o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju.

Računovodski izkazi skupnega podjetja 
S2R se ne predložijo v pregled 
Računskemu sodišču.

Po prejemu pripomb Računskega sodišča 
o začasnih računovodskih izkazih
skupnega podjetja S2R in v skladu s 
členom 148 Uredbe (EU, Euratom) št.
966/2012 računovodja pripravi končne 
računovodske izkaze skupnega podjetja 
S2R, izvršni direktor pa jih predloži 
upravnemu odboru v mnenje.

Upravni odbor poda mnenje o končnih 
računovodskih izkazih skupnega podjetja 
S2R.

Izvršni direktor do 1. julija po vsakem 
proračunskem letu pošlje končne 
računovodske izkaze in mnenje 
upravnega odbora Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in 
Računskemu sodišču.

Končni računovodski izkazi se objavijo v 
Uradnem listu Evropske unije do 
15. novembra naslednjega leta.

Izvršni direktor pošlje Računskemu 
sodišču odgovor na pripombe v letnem 
poročilu do 30. septembra. Ta odgovor 
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pošlje tudi upravnemu odboru.

Izvršni direktor predloži Evropskemu 
parlamentu na njegovo zahtevo vse 
potrebne informacije za nemoteno 
uporabo postopka za podelitev razrešnice 
za zadevno proračunsko leto v skladu s 
členom 165(3) Uredbe (ES, Euratom) 
št. 966/2012.

4. črtano

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditve/spremembe, potrebne za neposredno razrešnico Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II – USTANOVNI ČLANI
SKUPNEGA PODJETJA S2R RAZEN 
UNIJE

PRILOGA II – OKVIREN SEZNAM 
USTANOVNIH ČLANOV SKUPNEGA 
PODJETJA S2R RAZEN UNIJE

Or. en

Obrazložitev

Kljub opravljenemu posvetovanju z deležniki je bil dejanski predlog objavljen šele decembra 
2013. Poročevalka bi želela zagotoviti, da se kateri koli član, ki se ustrezno zaveže, lahko še 
vedno vključi na seznam v skladu s splošnima načeloma preglednosti in odprtosti, ki veljata 
za O2020. V skladu z glasovanjem v odboru ITRE o drugih javno-zasebnih partnerstvih.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije o ustanovitvi skupnega podjetja Shift2Rail kot 
pomemben del svežnja za inovacijske naložbe v okviru programa Obzorje 2020.

Boljše upravljanje

V zvezi s horizontalnimi predlogi sprememb je poročevalka mnenja, da bi morala upravljanje 
in delovanje potekati na odprt, pregleden, učinkovit in uspešen način, hkrati pa bi morala 
širokemu krogu deležnikov omogočati, da so dejavni na svojih področjih.

Poročevalka zato poudarja pomen spoštovanja načel, ki so bila dogovorjena med pogajanji v 
okviru programa Obzorje 2020 v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi in njihovim želenim 
doprinosom. 

Spremembe, ki jih poročevalka predlaga v zvezi z upravljanjem podjetja Shift2Rail, se v 
glavnem nanašajo na izvajanje novega političnega pristopa k skupnim tehnološkim pobudam, 
ki je bil dogovorjen med pogajanji o programu Obzorje 2020. Njihov namen je povečati 
preglednost in odprtost znotraj njegove strukture upravljanja.

Odprtost in preglednost pa ne smeta biti omejeni na notranje operacije in postopke upravljanja 
skupnega podjetja. Več predlogov sprememb poročevalke se nanaša na krepitev teh načel tudi 
v zvezi s sodelovanjem partnerjev v pobudi Shift2Rail prek konkurenčnih razpisov za zbiranje 
predlogov.


