
P7_TA(2014)0347 

Kopuzņēmums “Shift2Rail” * 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu „Shift2Rail” (COM(2013)0922 – C7-

0034/2014 – 2013/0445(NLE)) 

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo punktu, 

saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0034/2014), 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0259/2014), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 293. panta 2. punktu; 

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

tekstā; 

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

priekšlikumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada [..] Regulas (ES) Nr. [..]/2013, 

ar ko izveido pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 

(“pamatprogramma 

“Apvārsnis 2020””)12, mērķis ir panākt 

lielāku ietekmi uz pētniecības un 

inovācijas pasākumiem, apvienojot ES un 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. 1291/201312 

(pamatprogramma “Apvārsnis 2020”) 

mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 

pētniecību un inovāciju, apvienojot 

saskaņā ar pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” sniegto finansējumu un 

privātā sektora līdzekļus publiskā un 

privātā sektora partnerībās (PPP) 



privātā sektora līdzekļus publiskā un 

privātā sektora partnerībās (PPP), tajās 

jomās, kurās pētniecība un inovācija var 

sniegt ieguldījumu Savienības plašāko 

konkurētspējas mērķu sasniegšanā un 

palīdzēt atrisināt sabiedriskās problēmas. 

Savienība var iesaistīties šādās partnerībās, 

nodrošinot finansiālu ieguldījumu 

kopuzņēmumos, kas izveidoti, 

pamatojoties uz Līguma 187. pantu. 

svarīgākajās jomās, kurās pētniecība un 

inovācija var veicināt Savienības plašāku 

konkurētspējas mērķu sasniegšanu, 

efektīvāk piesaistīt privātā sektora 

ieguldījumus un palīdzēt risināt 

sabiedrības problēmas. Šo partnerību 

pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 

saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 

partneru ieguldījumam, tām būtu jānes 

atbildība par mērķu sasniegšanu, un tām 

vajadzētu būt saskaņotām ar Savienības 

pētniecības, attīstības un inovācijas 

stratēģiskajiem mērķiem. Šo partnerību 

pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt 

atklātai, pārredzamai, efektīvai un 

ietekmīgai, un būtu jādod iespēja tajās 

piedalīties plašam ieinteresēto personu 

lokam, kas darbojas savās konkrētajās 

jomās, pamatojoties uz ilgtermiņa 

saistībām. Savienība var iesaistīties šādās 

partnerībās, nodrošinot finansiālu 

ieguldījumu kopuzņēmumos, kas izveidoti, 

pamatojoties uz Līguma 187. pantu 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un 

Padomes Lēmumam Nr. 1982/2006/EK12a 

„Septīto pamatprogrammu”. 
__________________ __________________ 

12 OV [..] [pamatprogramma 

“Apvārsnis 2020”]. 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” (2014.2020. gads) un 

atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 

(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.). 

 12a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 

18. decembris) par Eiropas Kopienas 

Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 

tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 

pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV 

L 412, 30.12.2006., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Saskaņā ar Padomes 2013. gada [..] 

Lēmumu (ES) Nr. [..]/2013, ar ko izveido 

īpašo programmu, ar kuru īsteno 

pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu "Apvārsnis 2020” 

(2014.–2020. gads)13, atbalstu var sniegt 

kopuzņēmumiem, kas izveidoti 

pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 

saskaņā ar minētajā lēmumā izklāstītajiem 

noteikumiem. 

(4) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1291/2013 

un Padomes Lēmumu 2013/743/ES13, 

atbalstu var sniegt kopuzņēmumiem, ko 

dibina pamatprogrammā 

"Apvārsnis 2020" saskaņā ar minētajā 

lēmumā izklāstītajiem noteikumiem. 

__________________ __________________ 

13 OV [..] [stratēģiskā programma 

“Apvārsnis 2020”]. 

13 Padomes 2013. gada 3. decembra 

Lēmums 2013/743/ES, ar ko izveido īpašo 

programmu, ar kuru īsteno Pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un 

atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 

2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK 

un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013., 

965. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Kopuzņēmums “Shift2Rail” (turpmāk 

tekstā — “kopuzņēmums S2R”) būtu PPP 

ar mērķi veicināt un labāk saskaņot 

Savienības ieguldījumus pētniecības un 

inovācijas jomā dzelzceļa nozarē nolūkā 

paātrināt un veicināt pāreju uz integrētāku, 

efektīvāku, ilgtspējīgāku un lielāku interesi 

raisošu ES dzelzceļa tirgu saskaņā ar 

dzelzceļa nozares uzņēmējdarbības 

vajadzībām un vispārējo mērķi sasniegt 

vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. Jo īpaši 

kopuzņēmums S2R veicinātu konkrētos 

mērķus, kas noteikti 2011. gada baltajā 

grāmatā un ceturtajā dzelzceļa nozares 

(7) Kopuzņēmums “Shift2Rail” (turpmāk 

tekstā — “kopuzņēmums S2R”) būtu PPP 

ar mērķi veicināt un labāk saskaņot 

Savienības ieguldījumus pētniecības un 

inovācijas jomā, vienlaicīgi radot jaunas 

darba iespējas dzelzceļa nozarē, nolūkā 

paātrināt un veicināt pāreju uz integrētāku, 

efektīvāku, lietotājiem ērtāku, 

ilgtspējīgāku un lielāku interesi raisošu ES 

dzelzceļa tirgu saskaņā ar dzelzceļa 

nozares uzņēmējdarbības vajadzībām un 

vispārējo mērķi sasniegt vienotu Eiropas 

dzelzceļa telpu. Jo īpaši kopuzņēmums 

S2R veicinātu konkrētos mērķus, kas 



tiesību aktu kopumā, tostarp dzelzceļa 

nozares efektivitātes uzlabošanu valsts 

budžeta labā; dzelzceļa tīkla jaudas 

ievērojamu paplašināšanu vai uzlabošanu, 

lai ļautu dzelzceļam efektīvi konkurēt un 

ieņemt ievērojami lielāku daļu pasažieru un 

kravas pārvadājumos; dzelzceļa 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, 

ievērojot dzelzceļa pasažieru un kravas 

ekspeditoru vajadzības; to tehnisko šķēršļu 

novēršanu, kas kavē nozari savstarpējas 

izmantojamības ziņā; kā arī negatīvo 

papildu seku samazināšanu saistībā ar 

dzelzceļa transportu. Kopuzņēmuma S2R 

progress virzībā uz šo mērķu sasniegšanu 

būtu jānosaka, pamatojoties uz galvenajiem 

veiktspējas rādītājiem. 

noteikti 2011. gada baltajā grāmatā un 

ceturtajā dzelzceļa nozares tiesību aktu 

kopumā, tostarp dzelzceļa nozares 

efektivitātes uzlabošanu valsts budžeta 

labā; dzelzceļa tīkla jaudas ievērojamu 

paplašināšanu vai uzlabošanu, lai ļautu 

dzelzceļam efektīvi konkurēt un ieņemt 

ievērojami lielāku daļu pasažieru un kravas 

pārvadājumos; dzelzceļa pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanu, ievērojot dzelzceļa 

pasažieru un kravas ekspeditoru 

vajadzības; to tehnisko šķēršļu novēršanu, 

kas kavē nozari savstarpējas 

izmantojamības ziņā; kā arī negatīvo 

papildu seku samazināšanu saistībā ar 

dzelzceļa transportu. Kopuzņēmuma S2R 

progress virzībā uz šo mērķu sasniegšanu 

būtu jānosaka, pamatojoties uz galvenajiem 

veiktspējas rādītājiem. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7.a) Kopuzņēmumam S2R būtu 

jādarbojas atklāti un pārredzami, 

savlaicīgi sniedzot visu būtisko 

informāciju savām attiecīgajām 

struktūrām, kā arī popularizējot savas 

darbības, tostarp informējot un izplatot šo 

informāciju plašākai sabiedrībai. 

Kopuzņēmuma S2R struktūru reglaments 

jādara publiski pieejams. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11.a) Ar pamatprogrammu 

"Apvārsnis 2020" vajadzētu palīdzēt 

mazināt plaisu pētniecības un inovācijas 

jomā Savienībā, šādā nolūkā veicinot 

sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (ESI fondiem). Tādēļ 

kopuzņēmumam S2R būtu jācenšas 

attīstīt ciešu mijiedarbību ar ESI fondiem, 

kas var īpaši palīdzēt stiprināt vietējās, 

reģionālās un valstu pētniecības un 

inovācijas spējas kopuzņēmuma S2R 

darbības jomā un atbalstīt pārdomātas 

specializācijas pasākumus tajā. 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai sasniegtu savus mērķus, 

kopuzņēmumam S2R būtu jāsniedz 

finansiāls atbalsts, galvenokārt sniedzot 

dotācijas dalībniekiem un veicot 

visatbilstošākos pasākumus, piemēram, 

iepirkumu vai dotāciju piešķiršanu pēc 

uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 

(12) Lai sasniegtu savus mērķus un 

nodrošinātu taisnīgu citu uzņēmumu, 

īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

un citu investoru līdzdalību un lai 

veicinātu integrētā Eiropas dzelzceļa 

sektora modernizāciju, kopuzņēmumam 

S2R būtu jāsniedz ES ieguldījums tā 

darbībā, ievērojot atklātas un 

pārredzamas procedūras, galvenokārt 

sniedzot dotācijas dalībniekiem, piemēram, 

iepirkumu vai dotāciju piešķiršanu pēc 

atklātiem un pārredzamiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 

 



Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12.a) Lai īstenotu pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi — 

vienkāršot un saskaņot Eiropas 

pētniecības un inovācijas finansēšanas 

situāciju, Kopuzņēmumiem būtu jāizveido 

vienkārši pārvaldības modeļi un jānovērš 

tādu noteikumu kopumu piemērošana, 

kas atšķiras no pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” noteikumu kopuma. 

 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Kopuzņēmumam S2R būtu jādarbojas 

pārskatāmi, sniedzot visu saistīto pieejamo 

informāciju savām attiecīgajām struktūrām, 

kā arī atbilstīgi popularizējot savas 

darbības. 

(13) Kopuzņēmumam S2R būtu jādarbojas 

atklāti un pārskatāmi un jāievieš 

mehānisms konsultācijām ar visām 

ieinteresētajām personām, kuras izmanto 

dzelzceļa nozares preces un 

pakalpojumus, sniedzot visu saistīto 

pieejamo informāciju savām attiecīgajām 

struktūrām, kā arī atbilstīgi popularizējot 

savas darbības. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13.a) Kopuzņēmumam S2R būtu arī 

jāizmanto Komisijas pārvaldībā esošie 

elektroniskie līdzekļi, lai nodrošinātu 



atklātību un pārredzamību un veicinātu 

līdzdalību. Tādēļ kopuzņēmuma S2R 

izsludinātie uzaicinājumi iesniegt 

priekšlikumus jāpublicē arī vienotajā 

portālā, kas paredzēts dalībniekiem, kā arī 

izmantojot citus Komisijas pārvaldībā 

esošos pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanas 

līdzekļus. Turklāt kopuzņēmumam S2R 

jādara pieejami visi būtiskie dati, tostarp 

par priekšlikumiem, pieteicējiem, 

dotācijām un dalībniekiem, lai tos varētu 

iekļaut Komisijas pārvaldītajās 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

elektroniskajās ziņošanas un rezultātu 

izplatīšanas sistēmās atbilstošā formātā 

un tikpat regulāri, kā to paredz Komisijas 

ziņošanas pienākums. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14.a) Neskarot 11. pantā minēto 

starpposma novērtējumu, saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1291/2013 32. pantu, kā 

arī pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 

starpposma novērtējuma ietvaros, būtu 

jāveic padziļināts novērtējums attiecībā uz 

kopuzņēmumiem, kas ir īpašs 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 

finansējuma instruments, šajā 

novērtējumā ietverot arī publiskā un 

privātā sektora partnerību atklātības, 

pārredzamības un lietderības analīzi 

saskaņā ar LESD 187. pantu.   

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 

finansē kopuzņēmums S2R, būtu jāatbilst 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada [..] Regulai (ES) Nr. [..]/2013, 

ar ko nosaka pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

(2014.–2020. gads) dalības un rezultātu 

izplatīšanas noteikumus16. 

(16) Līdzdalībai netiešās darbībās, ko 

finansē kopuzņēmums S2R, būtu jāatbilst 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 

(ES) Nr. 1290/201316. Kopuzņēmumam 

S2R turklāt būtu jānodrošina konsekventa 

šo noteikumu piemērošana, pamatojoties 

uz atbilstošiem Komisijas pieņemtiem 

pasākumiem. 

__________________ __________________ 

16 OV … [Pētniecības pamatprogramma 

“Apvārsnis 2020”]. 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 

11. decembris), ar ko nosaka pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) 

dalības un rezultātu izplatīšanas 

noteikumus un atceļ Regulu (EK) 

Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 

81. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16.a) Klasificējot pētniecību tehnoloģiju 

jomā, produktu izstrādi un demonstrāciju 

pasākumus, kopuzņēmumam S2R būtu 

jāņem vērā ESAO tehnoloģiskās 

gatavības līmeņa (TGL) definīcijas. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20.a) Ņemot vērā pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" vispārējo mērķi panākt 



lielāku vienkāršību un saskaņotību, visos 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus 

saistībā ar kopuzņēmumu ECSEL būtu 

jāņem vērā pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" ilgums, 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Saskaņā ar Līguma 287. panta 

1. punktu attiecīgais Savienības izveidoto 

struktūru, biroju vai aģentūru izveides 

akts var aizliegt Revīzijas palātai 

pārbaudīt šādu struktūru, biroju vai 

aģentūru visu ieņēmumu un izdevumu 

pārskatus. Saskaņā ar Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu 

to struktūru pārskati, kuras izveidotas 

atbilstīgi Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 209. pantam, ir jāpārbauda 

neatkarīgai revīzijas struktūrai, kurai 

jāsagatavo atzinums cita starpā par 

pārskatu ticamību un pamatā esošo 

darījumu likumību un pareizību. Lai 

izvairītos no pārskatu pārbaudes 

dublēšanās, ir pamatoti noteikt, ka 

Revīzijas palāta nepārbauda 

kopuzņēmuma S2R pārskatus. 

(21) Ņemot vērā kopuzņēmumu specifiku 

un pašreizējo statusu un lai nodrošinātu 

Septītās pamatprogrammas 

nepārtrauktību, kopuzņēmumiem arī 

turpmāk būtu jāpiemēro atsevišķa budžeta 

izpildes apstiprināšanas procedūra. Tādēļ 

atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 60. panta 7. punkta un 

209. panta noteikumiem, kopuzņēmuma 

S2R būtu jāapstiprina Eiropas 

Parlamentam, pamatojoties uz Padomes 

ieteikumu. Tādēļ 60. panta 5. punktā 

izklāstītās ziņošanas prasības nepiemēro 

Savienības ieguldījumam kopuzņēmumā 

S2R, taču tās pēc iespējas būtu jāpielāgo 

prasībām, kas paredzētas Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā 

minētajām struktūrām. Finanšu pārskatu 

un pakārtoto darījumu likumības un 

pareizības revīzija būtu jāveic Revīzijas 

palātai. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23.a) Ņemot vērā to, cik svarīga 

Savienības transporta nozarei ir nemitīga 

inovācija, kā arī lielo kopuzņēmumu 

skaitu, kas darbojas šajā jomā, savlaicīgi 

būtu jāveic analīze, īpaši ņemot vērā 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

starpposma novērtēšanu, par transporta 

jomā veikto kopīgo pētījumu ietvaros 

īstenoto pasākumu atbilstību. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai koordinētu un pārvaldītu Savienības 

ieguldījumus pētniecībā un inovācijā 

Eiropas dzelzceļa nozarē, ar šo tiek 

izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 

nozīmē (“kopuzņēmums “Shift2Rail”” jeb 

“kopuzņēmums S2R”) līdz 2024. gada 

31. decembrim. 

1. Lai koordinētu un pārvaldītu Savienības 

ieguldījumus pētniecībā un inovācijā 

Eiropas dzelzceļa nozarē, ar šo tiek 

izveidots kopuzņēmums Līguma 187. panta 

nozīmē (“kopuzņēmums “Shift2Rail”” jeb 

“kopuzņēmums S2R”) līdz 2024. gada 

31. decembrim. Lai ņemtu vērā 

pamatprogrammas ''Apvārsnis 2020'' 

ilgumu, uzaicinājumi iesniegt 

priekšlikumus saistībā ar kopuzņēmumu 

S2R tiek izsludināti vēlākais līdz 

2020. gada 31. decembrim. Ar pienācīgu 

pamatojumu uzaicinājumus iesniegt 

priekšlikumus var izsludināt līdz 

2021. gada 31. decembrim. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) sekmēt vienotas Eiropas dzelzceļa 

telpas izveidi, ātrāku un lētāku pāreju uz 

piesaistošāku, konkurētspējīgāku, 

efektīvāku un ilgtspējīgāku Eiropas 

dzelzceļa sistēmu, kā arī pāreju no 

autotransporta un gaisa transporta uz 

dzelzceļa transportu, īstenojot visaptverošu 

un saskaņotu pieeju, kas risina dzelzceļa 

sistēmas un tās lietotāju pētniecības un 

inovācijas vajadzības. Šī pieeja attiecas uz 

ritošo sastāvu, infrastruktūru un satiksmes 

vadību kravas pārvadājumu tirgus 

segmentā un tālsatiksmes, reģionālo, 

vietējo un pilsētas pasažieru pārvadājumu 

tirgus segmentā, kā arī uz intermodālajiem 

savienojumiem starp dzelzceļa transportu 

un citiem transporta veidiem, nodrošinot 

lietotājiem integrētu risinājumu no sākuma 

līdz beigām viņu dzelzceļa braucienam un 

transporta vajadzībām — no palīdzības 

transakcijas veikšanā līdz palīdzībai 

brauciena laikā; 

(b) sekmēt vienotas Eiropas dzelzceļa 

telpas izveidi, ātrāku un lētāku pāreju uz 

piesaistošāku, lietotājiem ērtāku (tostarp 

personām ar ierobežotām pārvietošanās 

spējām), konkurētspējīgāku, efektīvāku un 

ilgtspējīgāku Eiropas dzelzceļa sistēmu, 

pāreju no autotransporta un gaisa 

transporta uz dzelzceļa transportu, kā arī 

spēcīgas un konkurētspējīgas Eiropas 

dzelzceļa rūpniecības nozares attīstību, 
īstenojot visaptverošu un saskaņotu pieeju, 

kas risina dzelzceļa sistēmas un tās 

lietotāju pētniecības un inovācijas 

vajadzības. Šī pieeja attiecas uz ritošo 

sastāvu, infrastruktūru un satiksmes vadību 

kravas pārvadājumu tirgus segmentā un 

tālsatiksmes, reģionālo, vietējo un pilsētas 

pasažieru pārvadājumu tirgus segmentā, kā 

arī uz intermodālajiem savienojumiem 

starp dzelzceļa transportu un citiem 

transporta veidiem, nodrošinot lietotājiem 

integrētu risinājumu no sākuma līdz 

beigām viņu dzelzceļa braucienam un 

transporta vajadzībām — no palīdzības 

transakcijas veikšanā līdz palīdzībai 

brauciena laikā; 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) darboties kā centrālajam atsauces 

punktam ar dzelzceļu saistītās pētniecības 

un inovācijas darbībās, kas finansētas 

Savienības līmenī, nodrošinot projektu 

saskaņošanu un sniedzot visām 

ieinteresētajām personām saistīto 

informāciju; 

(d) uzņemties centrālo lomu ar dzelzceļu 

saistītās pētniecības un inovācijas darbībās, 

kas finansētas Savienības līmenī, 

nodrošinot projektu saskaņošanu un 

sniedzot visām ieinteresētajām personām 

saistīto informāciju; 

 

 



Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) aktīvi sekmēt to, ka piedalās un cieši 

iesaistās visas attiecīgās ieinteresētās 

personas no visas dzelzceļa nozares vērtību 

ķēdes un ārpus tradicionālās dzelzceļa 

nozares, jo īpaši: dzelzceļa aprīkojuma 

(gan ritošā sastāva, gan vilcienu vadības 

sistēmu) ražotāji un to apgādes ķēde, 

infrastruktūras pārvaldītāji, dzelzceļa 

pārvadājumu (gan pasažieru, gan kravas) 

uzņēmumi, dzelzceļa ritekļu nomas 

uzņēmumi, sertifikācijas aģentūras, 

profesionālās personāla apvienības, 

lietotāju apvienības (gan pasažieru, gan 

kravas transporta), kā arī visas saistītās 

zinātniskās iestādes vai attiecīgās 

zinātnieku aprindas. Veicināt mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU), kā definēts 

Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK20, 

iesaistīšanos. 

(e) aktīvi sekmēt to, ka piedalās un cieši 

iesaistās visas attiecīgās ieinteresētās 

personas no visas dzelzceļa nozares vērtību 

ķēdes un ārpus tradicionālās dzelzceļa 

nozares, jo īpaši: dzelzceļa aprīkojuma 

(gan ritošā sastāva, gan vilcienu un 

satiksmes vadības sistēmu) ražotāji un to 

apgādes ķēde, infrastruktūras pārvaldītāji, 

dzelzceļa pārvadājumu (gan pasažieru, gan 

kravas) uzņēmumi, dzelzceļa ritekļu nomas 

uzņēmumi, sertifikācijas aģentūras, 

profesionālās personāla apvienības, 

lietotāju apvienības (gan pasažieru, gan 

kravas transporta), kā arī visas saistītās 

zinātniskās iestādes vai attiecīgās 

zinātnieku aprindas. Veicināt mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU), kā definēts 

Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK20, 

iesaistīšanos. 

__________________ __________________ 

20 Komisijas 2003. gada 6. maija 

Ieteikums 2003/361/EK par mikro, mazo 

un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 

20.5.2003., 36. lpp.). 

20 Komisijas 2003. gada 6. maija 

Ieteikums 2003/361/EK par mikro, mazo 

un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 

20.5.2003., 36. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) īstenot pasākumus, lai veicinātu 

MVU, universitāšu un pētniecības centru 

dalību. Tādēļ jāapzina un jānovērš šķēršļi 

jaunpienācēju dalībai kopuzņēmumā 

S2R. 

 

 



Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) panākt papildināmību un ciešu 

sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem ("ESIF"), lai 

palīdzētu likvidēt pētniecības un 

inovācijas plaisu Eiropā. Gadījumos, kad 

tas ir iespējams, veicināt 

pamatprogrammas ''Apvārsnis 2020'' 

sadarbspēju ar šiem fondiem, un veicināt 

kumulatīvo vai kombinēto finansējumu. 

Šajā saistībā pasākumu mērķis būs 

pilnībā izmantot Eiropas talantu rezerves 

un tādējādi optimizēt pētniecības un 

inovācijas ietekmi uz ekonomiku un 

sociālo vidi, un šie pasākumi tiks īstenoti 

atsevišķi, tomēr tie papildinās ESIF 

politiskās nostādnes un darbības. 

 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Maksimālais Savienības finansiālais 

ieguldījums iniciatīvā “Shift2Rail” ir 

EUR 450 miljoni, ieskaitot EBTA 

ieguldījumus; to maksā no Savienības 

vispārējā budžeta apropriācijām, kas 

piešķirtas pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” īpašajai programmai, ar 

kuru īsteno pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta iv) punkta, kā arī 60. un 

61. panta attiecīgajiem noteikumiem 

minētās regulas 209. pantā norādītajām 

struktūrām. Šī summa ietver: 

1. Maksimālais Savienības finansiālais 

ieguldījums iniciatīvā “Shift2Rail” ir 

EUR 450 miljoni, ieskaitot Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas (EBTA) 

dalībvalstu ieguldījumus; to maksā no 

Savienības vispārējā budžeta 

apropriācijām, kas piešķirtas 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

īpašajai programmai, ar kuru īsteno 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 

saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta iv) punkta, kā arī 60. un 

61. panta attiecīgajiem noteikumiem 

minētās regulas 209. pantā norādītajām 



struktūrām. Šī summa ietver: 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No citiem Savienības instrumentiem var 

piešķirt papildu līdzekļus, kas palielina 

1. punktā minēto ieguldījumu, lai atbalstītu 

pasākumus kopuzņēmuma S2R gatavo 

rezultātu ieviešanai. 

2. No citiem Savienības instrumentiem var 

piešķirt papildu līdzekļus, kas palielina 

1. punktā minēto ieguldījumu, lai atbalstītu 

pasākumus kopuzņēmuma S2R gatavo 

inovatīvo rezultātu ieviešanai. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts – d un da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) kārtību attiecībā uz to datu sniegšanu, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 

Komisija var izstrādāt savu pētniecības un 

inovācijas politiku un pildīt rezultātu 

izplatīšanas un ziņošanas pienākumus; 

(d) pasākumus, ar kuriem nodrošina to 

datu sniegšanu, kuri Komisijai vajadzīgi 

pētījumu rezultātu izplatīšanas un 

ziņošanas pienākumu izpildei; tostarp ar 

vienotu portālu dalībniekiem, kā arī 

citiem pamatprogrammas 

''Apvārsnis 2020'' elektroniskajiem 

izplatīšanas līdzekļiem, kurus pārvalda 

Komisija. 

 (da) noteikumus par kopuzņēmuma S2R 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 

publicēšanu vispārējā dalībnieku portālā, 

kā arī izmantojot citus pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanas 

līdzekļus; 

 

 



Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 

I pielikumā ietverto statūtu 15. panta 

3. punkta b) apakšpunktā minēto 

ieguldījumu natūrā vērtību, izmaksas 

nosaka atbilstīgi attiecīgo struktūru 

ierastajai izmaksu uzskaites praksei, 

piemērojamajiem tās valsts grāmatvedības 

standartiem, kurā struktūra ir izveidota, un 

piemērojamajiem Starptautiskajiem 

grāmatvedības 

standartiem/Starptautiskajiem finanšu 

pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina 

neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlusi 

attiecīgā struktūra. Ieguldījumu vērtību 

pārbauda kopuzņēmums S2R. Nenovērstu 

neskaidrību gadījumā kopuzņēmums S2R 
var veikt novērtējuma revīziju, kā norādīts 

statūtu 20. pantā. 

4. Lai noteiktu 2. punkta b) apakšpunktā un 

I pielikumā ietverto statūtu 15. panta 

3. punkta b) apakšpunktā minēto 

ieguldījumu vērtību, izmaksas nosaka 

atbilstīgi attiecīgo struktūru ierastajai 

izmaksu uzskaites praksei, 

piemērojamajiem tās valsts grāmatvedības 

standartiem, kurā struktūra ir izveidota, un 

piemērojamajiem Starptautiskajiem 

grāmatvedības 

standartiem/Starptautiskajiem finanšu 

pārskatu standartiem. Izmaksas apliecina 

neatkarīgs ārējs revidents, ko iecēlusi 

attiecīgā struktūra. Ja izmaksu 

apliecināšanas rezultātā rodas 

neskaidrības, kopuzņēmums S2R var 

verificēt vērtēšanas metodi. Saistībā ar šo 

regulu ne kopuzņēmums S2R, ne arī kāda 

cita Savienības struktūra neveic papildu 

darbību radīto izmaksu revīziju. 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Papildus 5. punktam Komisija var 

izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt 

Savienības finansiālo ieguldījumu 

kopuzņēmumā S2R vai uzsākt likvidācijas 

procedūru, kas minēta I pielikumā 

izklāstīto statūtu 23. panta 2. punktā, ja 

dalībnieki vai to saistītās struktūras 

nesniedz 2. punktā minēto ieguldījumu vai 

to sniedz tikai daļēji vai novēloti. 

6. Papildus 5. punktam Komisija var 

izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt 

Savienības finansiālo ieguldījumu 

kopuzņēmumā S2R vai uzsākt likvidācijas 

procedūru, kas minēta I pielikumā 

izklāstīto statūtu 23. panta 2. punktā, ja 

dalībnieki vai to saistītās struktūras 

nesniedz 2. punktā minēto ieguldījumu vai 

to sniedz tikai daļēji vai novēloti. 

Komisijas lēmums nedrīkst kavēt tādu 

atbilstīgo izmaksu atlīdzināšanu, ko 

kopuzņēmuma S2R biedri jau radījuši vai 



uzņēmušies segt līdz tam, kad 

kopuzņēmumam tiek paziņots par iepriekš 

minēto lēmumu. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kopuzņēmums S2R pieņem savus īpašos 

finanšu noteikumus saskaņā ar 209. pantu 

Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un 

Regulā (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 

finanšu paraugregulu Finanšu regulas 

209. pantā minētajām struktūrām]. 

Neskarot 12. panta noteikumus, 
kopuzņēmums S2R pieņem savus īpašos 

finanšu noteikumus saskaņā ar 209. pantu 

Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un 

Regulā (ES) Nr. [..] [Deleģētā regula par 

finanšu paraugregulu PPP].  

 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 

110. pantu, pamatojoties uz Civildienesta 

noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo 

darbinieku nodarbināšanas kārtības 

6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko attiecīgās 

iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģē 

izpilddirektoram, un paredz nosacījumus, 

kādos šādu pilnvaru deleģējumu var 

apturēt. Izpilddirektors ir pilnvarots 

minētās pilnvaras deleģēt tālāk. 

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 

110. pantu, pamatojoties uz Civildienesta 

noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo 

darbinieku nodarbināšanas kārtības 

6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko attiecīgās 

iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģē 

izpilddirektoram un paredz nosacījumus, 

kādos šādu pilnvaru deleģējumu var 

apturēt. Izpilddirektors ziņo valdei par tam 

deleģētajām pilnvarām un ir pilnvarots 

minētās pilnvaras deleģēt tālāk. 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 

kopuzņēmums S2R saskaņā ar dalībvalstu 

tiesību aktu vispārējiem principiem 

atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 

personāls, pildot savus pienākumus. 

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību 

kopuzņēmums S2R saskaņā ar dalībvalstu 

tiesību aktu vispārējiem principiem 

atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis tā 

personāls vai valdes locekļi, pildot savus 

pienākumus. 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz 2017. gada 31. decembrim 

Komisija sagatavo kopuzņēmuma S2R 

starpposma novērtējumu. Komisija 

novērtējuma secinājumus kopā ar saviem 

apsvērumiem nosūta Eiropas Parlamentam 

un Padomei līdz 2018. gada 30. jūnijam. 

1. Līdz 2017. gada 30. jūnijam Komisija ar 

neatkarīgu ekspertu palīdzību sagatavo 

kopuzņēmuma S2R starpposma 

novērtējumu, tostarp novērtējot mazo un 

vidējo uzņēmumu iesaisti un iespēju 

nodrošināšanu tiem, kā arī kopuzņēmuma 

S2R administratīvo darbību, īpašu 

uzmanību veltot administratīvo grūtību 

pārvarēšanai vai slogu novēršanai. Par 

minēto novērtēšanu Komisija sagatavo 

ziņojumu, kurā iekļauj veiktās 

novērtēšanas secinājumus un 

novērojumus. Komisija līdz 2017. gada 

31. decembrim nosūta minēto ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Kopuzņēmuma S2R starpposma 

novērtējuma rezultātus ņem vērā Regulas 

(ES) Nr. 1291/2013 32. pantā minētajā 

starpposma novērtējumā. 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Budžeta izpildes apstiprinājums 

attiecībā uz Savienības ieguldījumu 

kopuzņēmumā S2R ir daļa no izpildes 

apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments pēc 

Padomes ieteikuma sniedz Komisijai 

saskaņā ar Līguma 319. pantā paredzēto 

procedūru. 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 60. panta 7. punkta un 

209. panta, kopuzņēmuma S2R budžeta 

izpildes apstiprinājums ir daļa no izpildes 

apstiprinājuma, ko Eiropas Parlaments pēc 

Padomes ieteikuma sniedz saskaņā ar 

kopuzņēmuma S2R finanšu noteikumos 
paredzēto procedūru. 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kopuzņēmums S2R pilnībā sadarbojas 

ar iestādēm, kas piedalās budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūrā, un attiecīgā 

gadījumā sniedz jebkādu vajadzīgo 

papildinformāciju. Šajā saistībā var lūgt, 

lai tas tiek pārstāvēts sanāksmēs, kurās 

piedalās attiecīgās iestādes vai struktūras, 

un lai tas palīdz Komisijas deleģētajam 

kredītrīkotājam. 

svītrots 

 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot I pielikumā izklāstīto statūtu 

19. panta 4. punktu, kopuzņēmums S2R 

piešķir Komisijas darbiniekiem un citām 

kopuzņēmuma S2R vai Komisijas 

pilnvarotām personām, kā arī Revīzijas 

palātai piekļuvi tā objektiem un telpām, kā 

arī visai informācijai, tostarp informācijai 

elektroniskā formātā, kas vajadzīga 

1. Kopuzņēmums S2R piešķir Komisijas 

darbiniekiem un citām kopuzņēmuma S2R 

vai Komisijas pilnvarotām personām, kā 

arī Revīzijas palātai piekļuvi tā objektiem 

un telpām, kā arī visai informācijai, tostarp 

informācijai elektroniskā formātā, kas 

vajadzīga revīzijas veikšanai. 



revīzijas veikšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Kopuzņēmuma personāls, 

izpilddirektors un valdes locekļi 

nekavējoties informē OLAF par visiem 

krāpšanas gadījumiem, par kuriem tie ir 

uzzinājuši savu pienākumu vai uzdevumu 

izpildes gaitā, nekādā gadījumā neliekot 

tiem uzņemties atbildību par tiem. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai īstenotu pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi — 

vienkāršot un saskaņot Eiropas 

pētniecības un inovācijas finansēšanas 

situāciju, Kopuzņēmumiem jānovērš tādu 

noteikumu kopumu piemērošana, kas 

atšķiras no pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” noteikumu kopuma. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. iedaļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. “Asociētais dalībnieks” ir juridiska 

persona vai juridisko personu grupa vai 

konsorcijs, kas izveidots kādā dalībvalstī 

1. “Asociētais biedrs” ir juridiska persona 

vai juridisko personu grupa vai konsorcijs, 

kas izveidots kādā dalībvalstī vai valstī, 



vai valstī, kura pievienojusies 

pamatprogrammai “Apvārsnis2020”, kas 

izraudzīts atbilstīgi šo statūtu 4. panta 

2. punktā noteiktajai procedūrai, kas atbilst 

šo statūtu 4. panta 3. un 4. punktā 

paredzētajiem nosacījumiem un kas atzinis 

šos statūtus, parakstot apstiprinājuma 

vēstuli. 

kura pievienojusies pamatprogrammai 

“Apvārsnis2020”, kas izraudzīts atbilstīgi 

šo statūtu 4. panta 2. punktā noteiktajai 

procedūrai, kas atbilst šo statūtu 4. panta 3. 

un 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem 

un kas atzinis šos statūtus, parakstot 

apstiprinājuma vēstuli pēc tam, kad par tā 

pārvaldību atbildīgā struktūra pieņem 

šādu lēmumu. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. “Dibinātājs, kas nav Savienība,” attiecas 

uz II pielikumā norādītajiem 

ieguldītājiem, kas individuāli apņēmušies 

veikt savu ieguldījumu vismaz EUR 

30 miljonu apmērā kopuzņēmumā S2R tā 

darbības laikā un kas atzinuši šos statūtus, 

parakstot apstiprinājuma vēstuli. 

2. “Dibinātājs, kas nav Savienība,” attiecas 

uz atsevišķām juridiskām personām, kas 

individuāli apņēmušies veikt savu 

ieguldījumu vismaz EUR 30 miljonu 

apmērā kopuzņēmumā S2R tā darbības 

laikā, pamatojoties uz kopīgu redzējumu, 

un kas atzinuši šos statūtus, pēc struktūras 

lēmuma, kas ir atbildīga par pārvaldību, 

parakstot apstiprinājuma vēstuli. 

Dibinātāji ir norādīti II pielikumā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. “Inovācijas programmas” jeb “IP” 

attiecas uz tematiskajām jomām, saistībā ar 

kurām veidos 4. punktā minēto S2R 

ģenerālplānu. IP izraudzīsies atbilstoši to 

spējai nodrošināt vislabākos veiktspējas 

ieguvumus vienai vai vairākām darbības 

vidēm un atspoguļot dzelzceļa sistēmas 

3. “Inovācijas programmas” jeb “IP” 

attiecas uz tematiskajām jomām, saistībā ar 

kurām veidos 4. punktā minēto S2R 

ģenerālplānu. IP izraudzīsies atbilstoši to 

spējai nodrošināt vislabākos veiktspējas 

ieguvumus vienai vai vairākām darbības 

vidēm un atspoguļot dzelzceļa sistēmas un 



pieeju. Neatkarīgi no valdes lēmuma grozīt 

šo struktūru, S2R ģenerālplānā būtu 

jāparedz vismaz piecu šādu IP izveide: 

uz klientiem vērstu pieeju. Tās definējot, 

tiek paredzēta arī iespēja izstrādāt un 

testēt eksperimentālas novatoriskas idejas. 

Neatkarīgi no valdes lēmuma grozīt šo 

struktūru, S2R ģenerālplānā būtu jāparedz 

vismaz piecu šādu IP izveide: 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) izmaksu ziņā efektīvi un uzticami 

lieljaudas vilcieni; 

(a) izmaksu ziņā efektīvi un uzticami 

vilcieni, tostarp lieljaudas vilcieni un 

ātrvilcieni; 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) izmaksu ziņā efektīva un uzticama 

lieljaudas infrastruktūra; 

(c) izmaksu ziņā efektīva, ilgtspējīga un 

uzticama lieljaudas infrastruktūra; 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. iedaļa – h punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) apkopo lietotāju prasības un definē 

sadarbspējas standartus, lai investīcijas 

pētniecībā un inovācijā novirzītu praktiski 

izmantojamiem un tirgū pieprasītiem 

risinājumiem; 

(h) apkopo lietotāju prasības un definē 

sadarbspējas specifikācijas un tehniskos 

standartus, lai investīcijas pētniecībā un 

inovācijā novirzītu praktiski 

izmantojamiem un tirgū pieprasītiem 



risinājumiem; 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. iedaļa – j punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(j) lai varētu izstrādāt progresīvas 

inovācijas un nodrošināt inovatīvo 

risinājumu pastiprinātu ieviešanu tirgū, 

izveido un izvērš ciešu ilgtermiņa 

sadarbību starp Savienību, dzelzceļa 

rūpniecības nozari un citām ieinteresētajām 

personām, tostarp dzelzceļa izmantotājiem 

un citām dzelzceļa jomas ieinteresētajām 

personām, kā arī dalībniekiem ārpus 

tradicionālās dzelzceļa nozares; 

(j) lai varētu izstrādāt progresīvas 

inovācijas un nodrošināt inovatīvo 

risinājumu pastiprinātu ieviešanu tirgū, 

izveido un izvērš ciešu ilgtermiņa 

sadarbību starp Savienību, dzelzceļa 

rūpniecības nozari un citām ieinteresētajām 

personām, tostarp klientus pārstāvošām 

organizācijām, dzelzceļa izmantotājiem un 

citām dzelzceļa jomas ieinteresētajām 

privātā un valsts sektora, tostarp 

reģionāla līmeņa personām, kā arī 

dalībniekiem ārpus tradicionālās dzelzceļa 

nozares; 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. iedaļa – ka punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ka) darbojas saskaņoti ar plašu 

ieinteresēto personu loku, tostarp ar 

pētniecības organizācijām un 

universitātēm; 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 3. iedaļa – 2.a punkts (jauns) 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja kāds kopuzņēmuma S2R dalībnieks 

nav izpildījis pienākumus attiecībā uz 

iepriekš saskaņoto finansiālo 

ieguldījumu, izpilddirektors par to 

rakstiski paziņo un nosaka pieņemamu 

termiņu, kurā minētos pienākumus var 

izpildīt. Ja pienākumi nav izpildīti 

norādītajā termiņā, izpilddirektors sasauc 

valdes sanāksmi, lai lemtu par to, vai būtu 

jāatsauc attiecīgā dalībnieka dalība vai 

jāveic kādi citi pasākumi, līdz pienākumi 

ir izpildīti. Valde var sākotnēji apturēt 

visu to dalībnieku tiesības balsot, kuri nav 

izpildījuši savus pienākumus, iepriekš tos 

uzklausot un piešķirot tiem iespēju 

stāvokli izlabot. 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. iedaļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kopuzņēmuma S2R asociētos 

dalībniekus izraugās atklātā, 

nediskriminējošā konkursa uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus. Pirmo 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 

asociētajiem dalībniekiem izsludina 

vēlākais trīs mēnešu laikā pēc 
kopuzņēmuma S2R izveides. Jebkādus 

papildu uzaicinājumus iesniegt 

priekšlikumus izsludina atkarībā no 

svarīgāko kompetenču nepieciešamības 

S2R ģenerālplāna īstenošanai. Visus 

uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 

publicē S2R tīmekļa vietnē un paziņo ar 

valstu pārstāvju grupas un citu kanālu 

starpniecību, lai nodrošinātu iespējami 

plašāku dalību nolūkā sasniegt S2R 

ģenerālplāna mērķus. Kopuzņēmums S2R 

mudina piedalīties MVU un dalībniekus 

no visas dzelzceļa nozares vērtību ķēdes, 

2. Kopuzņēmuma S2R asociētos 

dalībniekus izraugās atklātā, 

nediskriminējošā Komisijas izsludinātā 

konkursa uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus un valde, veicot 

pārredzamu novērtēšanu. Šajā 

novērtēšanas atlasē ņem vērā arī 

pieteikuma iesniedzēja atbilstību un 

iespējamo pievienoto vērtību saistībā ar 

iespējām sasniegt kopuzņēmuma S2R 

mērķus, pieteikuma iesniedzēja finansiālo 

stabilitāti, kā arī iespējamos interešu 

konfliktus saistībā ar kopuzņēmuma S2R 

mērķiem. 



kā arī ārpus tradicionālās dzelzceļa 

nozares. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. iedaļa – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus, 

Komisija galējo lēmumu par asociēto 

dalībnieku atlasi pieņem ar mērķi 

nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru, kā arī 

MVU, pētniecības aprindu un visas 

dzelzceļa nozares vērtību ķēdes pārstāvju, 

tostarp tādu, kas ir ārpus tradicionālās 

dzelzceļa nozares, līdzsvarotu pārstāvību. 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. iedaļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību 

kopuzņēmumā S2R. Dalības izbeigšana 

neatgriezeniski stājas spēkā sešus mēnešus 

pēc paziņojuma nosūtīšanas pārējiem 

dalībniekiem. Pēc tam bijušais dalībnieks ir 

atbrīvots no visiem pienākumiem, izņemot 

tos, kurus kopuzņēmums S2R apstiprinājis 

vai kurus tas uzņēmies pirms dalības 

izbeigšanas. 

5. Ikviens dalībnieks var izbeigt dalību 

kopuzņēmumā S2R. Dalības izbeigšana 

neatgriezeniski stājas spēkā sešus mēnešus 

pēc paziņojuma nosūtīšanas pārējiem 

dalībniekiem. Pēc tam bijušais dalībnieks ir 

atbrīvots no visiem pienākumiem, izņemot 

tos, kurus kopuzņēmums S2R apstiprinājis 

vai kurus tas uzņēmies pirms dalības 

izbeigšanas. Dalības izbeigšanas gadījumā 

tiek atvērts konts finansiālo saistību 

nokārtošanai starp biedru, kurš vēlas 

izbeigt dalību, un kopuzņēmumu S2R. 

 

 



Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 4. iedaļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalību kopuzņēmumā S2R nevar nodot 

trešai personai bez valdes iepriekšējas un 

vienprātīgas piekrišanas. 

6. Dalību kopuzņēmumā S2R nevar nodot 

trešai personai bez valdes iepriekšējas un 

vienprātīgas piekrišanas. Komisiju informē 

par šādu piekrišanu, un tai ir tiesības 

iebilst. 

 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 6. iedaļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) vismaz viens asociēto dalībnieku 

pārstāvis katrā inovācijas programmā, kā 

norādīts šo statūtu 1. panta 3. punktā. Šos 

pārstāvjus ieceļ kopuzņēmuma S2R valde 

nolūkā nodrošināt dalībnieku līdzsvarotu 

pārstāvību no visas dzelzceļa nozares 

vērtību ķēdes, kā arī ārpus tradicionālās 

dzelzceļa nozares. 

(c) vismaz viens asociēto dalībnieku 

pārstāvis katrā inovācijas programmā, kā 

norādīts šo statūtu 1. panta 3. punktā. 

Valdē ir pārstāvēts katrs asociētais 

dalībnieks, kurš kā atsevišķa juridiska 

persona atbilst statūtu 1. panta 2. punktā 

norādītajiem kritērijiem [kas nozīmē 

ieguldījumu vismaz EUR 30 miljonu 

apmērā] un kurš palīdz sasniegt šīs 

regulas 2. panta 2. punkta a), b) un 

c) apakšpunktā minētos mērķus. Šos citus 

pārstāvjus ieceļ kopuzņēmuma S2R valde 

nolūkā nodrošināt dalībnieku līdzsvarotu 

pārstāvību teritoriālā ziņā un garantēt 

visas dzelzceļa nozares vērtību ķēdes 

dalībnieku, kā arī dalībnieku ārpus 

tradicionālās dzelzceļa nozares pārstāvību. 

No tiem vismaz diviem jābūt dzelzceļa 

uzņēmumiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 



I pielikums – 7. iedaļa – 5. punkts – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Dzelzceļa aģentūras pārstāvis un 

valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājs vai 

priekšsēdētāja vietnieks valdes sanāksmēs 

piedalās kā novērotāji. 

Eiropas Dzelzceļa aģentūras pārstāvis 

valdes sanāksmēs piedalās kā novērotājs. 

 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 7. iedaļa – 5. punkts – 5.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Valstu pārstāvju grupas priekšsēdētājam 

vai priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības 

piedalīties valdes sanāksmēs kā 

novērotājiem un piedalīties sarunās, bet 

viņiem nav balsstiesību. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 7. iedaļa – 5. punkts – 5.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Zinātniskās komitejas priekšsēdētājam ir 

tiesības piedalīties valdes sanāksmēs, 

kurās tiek apspriesti jautājumi, kas ietilpst 

šīs komitejas veicamo uzdevumu lokā, kā 

novērotājam un piedalīties sarunās, bet 

viņam nav tiesību balsot. 

 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – -1. daļa (jauna) 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija, pildot savu valdes locekļa 

uzdevumu, cenšas nodrošināt 

kopuzņēmuma S2R darbību koordinēšanu 

ar atbilstošajām pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” darbībām nolūkā 

veicināt sinerģijas, nosakot prioritātes, uz 

kurām attiecas kopīgo pētījumu 

pasākumi. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 1. daļa – ca punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) lemj par valdes galīgo sastāvu, jo 

īpaši izraugoties asociēto dalībnieku 

pārstāvjus, kuri nav statūtu 1. panta 

2. punktā norādītajiem kritērijiem 

atbilstīgie asociētie dalībnieki. Galīgajā 

sastāvā jānodrošina līdzsvarota MVU 

pārstāvība un dalībnieku pārstāvība no 

visas dzelzceļa vērtību ķēdes, tostarp 

ārpus tradicionālās dzelzceļa nozares; 

 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 8. iedaļa – 1. daļa – na punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (na) nodrošina pārredzamību attiecībā uz 

visu to apakšlīgumu izvēli, kas var tikt 

noslēgti saskaņā ar šo regulu; 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 



I pielikums – 9. iedaļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpilddirektoru ieceļ valde no Komisijas 

ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas 

un pārredzamas atlases procedūras. 

1. Izpilddirektoru ieceļ valde, pamatojoties 

uz amata kandidāta nopelniem, 

dokumentāri apstiprinātām 

administratīvām un vadītāja spējām, kā 

arī atbilstīgām zināšanām un pieredzi 

attiecīgajās jomās un izvēloties no 

Komisijas piedāvātā saraksta, kas 

sagatavots pēc atklāta un pārredzama 

konkursa, ko rīko pēc Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī un citur publicēta 

aicinājuma pieteikties. Eiropas 

Parlamentam ir tiesības iebilst. 

 

 Pirms iecelšanas amatā valdes 

izraudzītais kandidāts atbild uz Eiropas 

Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komitejas un Budžeta 

kontroles komitejas jautājumiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 10. iedaļa – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) regulāri informē valstu pārstāvju 

grupu un zinātnisko komiteju par visiem 

jautājumiem, kas saistīti ar tām uzticēto 

padomdevēja lomu; 

 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 11 iedaļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Eiropas Dzelzceļa aģentūrai valdē ir 

novērotājas statuss, un tā līdzdarbojas 

Eiropas Dzelzceļa aģentūra līdzdarbojas 

S2R ģenerālplāna izstrādāšanā un 



S2R ģenerālplāna definēšanā un 

īstenošanā, jo īpaši veicot šādus 

konsultatīvos uzdevumus: 

īstenošanā, jo īpaši veicot šādus 

konsultatīvos uzdevumus: 

 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 11. iedaļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ierosina iespējamos grozījumus S2R 

ģenerālplānā un gada darba plānos, lai jo 

īpaši nodrošinātu, ka ir aptvertas 

pētniecības vajadzības saistībā ar vienotas 

Eiropas dzelzceļa telpas īstenošanu; 

(a) ierosina iespējamos grozījumus S2R 

ģenerālplānā un gada darba plānos, lai jo 

īpaši nodrošinātu, ka ir aptvertas 

pētniecības vajadzības saistībā ar vienotas 

Eiropas dzelzceļa telpas īstenošanu, un 

pārliecinātos par to atbilstību šīs regulas 

2. panta 2. punktā norādītajiem mērķiem; 

 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 11. iedaļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pēc apspriešanās ar šīs regulas 2. panta 

1. punkta e) apakšpunktā minētajām 

ieinteresētajām personām ierosina 

tehniskos standartus pētniecības, izstrādes 

un validācijas darbībām nolūkā nodrošināt 

rezultātu savietojamību un drošību; 

(b) pēc apspriešanās ar šīs regulas 2. panta 

1. punkta e) apakšpunktā minētajām 

ieinteresētajām personām ierosina 

pamatnostādnes par pētniecības un 

izstrādes darbībām, kuru rezultātā tiek 

izstrādi tehniskie standarti, nolūkā 

nodrošināt rezultātu savietojamību un 

drošību; 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 13. iedaļa – 5. punkts – a apakšpunkts 



 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 

pētniecības un inovācijas programmu 

statuss un potenciālo sadarbības jomu 

apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 

ieviešana; 

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 

pētniecības un inovācijas programmu 

statuss un potenciālo sadarbības jomu 

apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 

ieviešana, lai izmantotu sinerģijas dotās 

priekšrocības; 

 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 13. iedaļa – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Valstu pārstāvju grupa regulāri saņem 

informāciju, tostarp iekļaujot datus par 

dalību kopuzņēmuma S2R finansētajos 

pasākumos, par katra izsludinātā 

uzaicinājuma un projekta iznākumu, 

sinerģiju ar citām atbilstošām Savienības 

programmām, kā arī par kopuzņēmuma 

S2R budžeta izpildi. 

 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 13. iedaļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Valstu pārstāvju grupa pēc savas 

iniciatīvas var sniegt ieteikumus 

kopuzņēmumam S2R par tehniskiem, ar 

pārvaldību saistītiem un finansiāliem 

jautājumiem, jo īpaši ja šie jautājumi skar 

valstu vai reģionu intereses. 

Kopuzņēmums S2R informē valstu 

pārstāvju grupu par turpmākajiem 

pasākumiem, kas veikti pēc šādiem 

ieteikumiem. 

6. Valstu pārstāvju grupa pēc savas 

iniciatīvas var sniegt ieteikumus valdei par 

tehniskiem, ar pārvaldību saistītiem un 

finansiāliem jautājumiem, jo īpaši ja šie 

jautājumi skar valstu vai reģionu intereses. 

Valde informē valstu pārstāvju grupu par 

turpmākajiem pasākumiem, kas veikti pēc 

šādiem ieteikumiem. 

 



 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 14. iedaļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai pildītu šo statūtu 2. pantā paredzētos 

uzdevumus, kopuzņēmuma S2R valde var 

izveidot ierobežotu skaitu darba grupu, lai 

veiktu darbības, ko tām deleģējusi valde. 

Šajās grupās iesaista profesionāļus, un tās 

darbojas pārskatāmi. 

1. Lai pildītu šo statūtu 2. pantā paredzētos 

uzdevumus, kopuzņēmuma S2R valde var 

izveidot ierobežotu skaitu darba grupu, lai 

veiktu darbības, ko tām deleģējusi valde. 

Šajās grupās iesaista profesionāļus ar 

atbilstošu pieredzi, tostarp no pētniecības 

organizācijām, MVU un dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmumiem, un tās 

darbojas pārskatāmi. 

 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 15. iedaļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ieguldījums natūrā, ko sniedz 

dalībnieki, kuri nav Savienība, un to 

saistītās struktūras un kas sastāv no 

izmaksām, kuras tiem radušās, īstenojot 

netiešās darbības, atskaitot kopuzņēmuma 

ieguldījumu un jebkādu citu Savienības 

ieguldījumu šādu izmaksu segšanā. 

(b) ieguldījums natūrā vai naudā, ko 

sniedz dalībnieki, kuri nav Savienība, un to 

saistītās struktūras un kas sastāv no 

izmaksām, kuras tiem radušās, īstenojot 

netiešās darbības, atskaitot kopuzņēmuma 

ieguldījumu un jebkādu citu Savienības 

ieguldījumu šādu izmaksu segšanā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 19. iedaļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpilddirektors katru gadu ziņo valdei 

par savu pienākumu izpildi saskaņā ar 

kopuzņēmuma S2R finanšu noteikumiem. 

1. Izpilddirektors katru gadu ziņo valdei 

par savu pienākumu izpildi saskaņā ar 

kopuzņēmuma S2R finanšu noteikumiem. 



2. Katru gadu līdz 15. februārim 

izpilddirektors iesniedz apstiprināšanai 

valdē gada darbības ziņojumu par 

kopuzņēmuma S2R panākumiem 

iepriekšējā kalendārajā gadā, jo īpaši 

saistībā ar konkrētā gada darba plānu. 

Minētajā ziņojumā cita starpā ietver 

informāciju par šādiem jautājumiem: 

2. Divu mēnešu laikā pēc katra finanšu 

gada beigām izpilddirektors iesniedz 

apstiprināšanai valdē gada darbības 

ziņojumu par kopuzņēmuma S2R 

panākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā, 

jo īpaši saistībā ar konkrētā gada darba 

plānu. Minētajā ziņojumā cita starpā ietver 

informāciju par šādiem jautājumiem: 

(a) veiktās pētniecības, inovācijas un citas 

darbības, kā arī atbilstošie izdevumi; 

(a) veiktās pētniecības, inovācijas un citas 

darbības, kā arī atbilstošie izdevumi; 

(b) iesniegtās darbības, kā arī to sadalījums 

atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, 

un atbilstīgi valstīm; 

(b) iesniegtās darbības, kā arī to sadalījums 

atbilstīgi dalībnieku veidam, tostarp MVU, 

un atbilstīgi valstīm; 

(c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 

to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 

tostarp MVU, un atbilstīgi valstīm, norādot 

kopuzņēmuma S2R ieguldījumu 

individuāliem dalībniekiem un darbībām. 

(c) finansējumam atlasītās darbības, tostarp 

to sadalījums atbilstīgi dalībnieku veidam, 

tostarp MVU, un atbilstīgi valstīm, norādot 

kopuzņēmuma S2R ieguldījumu 

individuāliem dalībniekiem un darbībām. 

Pēc tam, kad valde ir apstiprinājusi gada 

darbības ziņojumu, to nosūta valstu 

pārstāvju grupai un publisko. 

Pēc tam, kad valde ir apstiprinājusi gada 

darbības ziņojumu, to nosūta valstu 

pārstāvju grupai un publisko. 

3. Kopuzņēmums S2R katru gadu informē 

Komisiju atbilstīgi Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 60. panta 5. punktam. 

3. Kopuzņēmuma S2R grāmatvedis līdz 

nākamā finanšu gada 1. martam nosūta 

Komisijas grāmatvedim un Revīzijas 

palātai provizoriskos pārskatus. 

4. Kopuzņēmuma S2R pārskatus 

pārbauda neatkarīga revīzijas struktūra, 

kā noteikts Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 60. panta 5. punktā. 

 

Revīzijas palāta kopuzņēmuma S2R 

pārskatus nepārbauda. 

Kopuzņēmums S2R līdz nākamā finanšu 

gada 31. martam nosūta Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Revīzijas 

palātai ziņojumu par budžeta un finanšu 

pārvaldību. 

 Saņemot Revīzijas palātas komentārus 

par kopuzņēmuma S2R provizoriskajiem 

pārskatiem saskaņā ar Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 148. pantu, 

grāmatvedis sagatavo kopuzņēmuma S2R 

galīgos pārskatus, un izpilddirektors 

iesniedz tos valdei, lai saņemtu atzinumu. 

 Valde sniedz atzinumu par kopuzņēmuma 

S2R galīgajiem pārskatiem. 

 Izpilddirektors pēc katra finanšu gada 



beigām līdz 1. jūlijam nosūta galīgos 

pārskatus kopā ar valdes atzinumu 

Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Komisijai un Revīzijas palātai. 

 Galīgos pārskatus publicē Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz 

nākamā gada 15. novembrim. 

 Izpilddirektors līdz 30. septembrim nosūta 

Revīzijas palātai atbildi par apsvērumiem, 

kas izteikti par gada pārskatu.  Šo atbildi 

izpilddirektors nosūta arī valdei. 

 Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma sniedz tam visu informāciju, 

kas vajadzīga attiecīgā finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprinājuma 

procedūras netraucētai piemērošanai 

saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 165. panta 3. punktu. 

 

 

 

 

 


