
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 642/2014 

z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dokumencie zatytułowanym „»Europa 2020« — strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreśla się konieczność zapewnienia korzystnych warunków dla inwes
towania w wiedzę i innowacje, w tym w ekoinnowacje, w celu osiągnięcia w Unii inteligentnego i zrównoważo
nego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

(2)  W białej księdze Komisji z dnia 28 marca 2011 r. zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu” (zwanej dalej „białą księgą”) podkreślono konieczność stworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego w celu osiągnięcia bardziej konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu w Unii, 
a także w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, takich jak rosnąca intensywność ruchu, 
zatory komunikacyjne, bezpieczeństwo dostaw energii i zmiana klimatu. Ponadto mowa w niej o tym, że dla tego 
rodzaju strategii zasadnicze znaczenie będzie miała innowacyjność oraz że badania naukowe w Unii muszą 
uwzględniać pełen cykl badań naukowych, innowacji i wdrażania w sposób zintegrowany, skupiając się na najbar
dziej obiecujących technologiach i angażując wspólnie wszystkie zainteresowane strony. 

(3)  „Horyzont 2020” — program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (zwany 
dalej „programem »Horyzont 2020«”), ustanowiony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1291/2013 (3), ma na celu zwiększenie wpływu nakładów na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu 
funduszy Unii z funduszami z sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w obsza
rach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów Unii w zakresie 
konkurencyjności, pobudzić inwestycje prywatne oraz pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi. Part
nerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu obejmującym zrównoważony udział wszyst
kich partnerów, zapewniać rozliczalność z osiągnięcia swoich celów i zgodność ze strategicznymi celami Unii 
w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie 
powinny być otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne oraz umożliwić uczestnictwo szerokiemu spektrum zainte
resowanych podmiotów prowadzących działalność w swoich dziedzinach. Udział Unii w tych partnerstwach 
może mieć formę wkładów finansowych we wspólne przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 187 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(4)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 i decyzją Rady 2013/743/UE (4) można przyznać wsparcie 
wspólnym przedsięwzięciom ustanowionym w ramach programu „Horyzont 2020” na warunkach określonych 
w tej decyzji. 
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(1) Opinia z dnia 25 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Opinia z dnia 15 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” 

— program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 104). 

(4) Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” 
— program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 
2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965). 



(5)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów zatytułowanym „Partnerstwa publiczno-prywatne w programie »Horyzont 2020«: ważne 
narzędzie służące do szerzenia innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie” wskazano konkretne partnerstwa 
publiczno-prywatne, którym należy przyznać wsparcie, w tym pięć wspólnych przedsięwzięć w ramach wspól
nych inicjatyw technologicznych oraz Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (europejski system zarządzania ruchem 
lotniczym nowej generacji). Ponadto wezwano w nim do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w sektorze kole
jowym ze względu na skalę nakładów na badania naukowe i innowacje niezbędnych do uzyskania przez Unię 
czołowej pozycji w zakresie technologii kolejowych oraz na wymóg polityczny, aby urzeczywistnić jednolity euro
pejski obszar kolejowy. 

(6)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów zatytułowanym „Czwarty pakiet kolejowy — Zakończenie budowy jednolitego europej
skiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie” (zwanym 
dalej „czwartym pakietem kolejowym”) podkreślono konieczność utworzenia wspólnego przedsięwzięcia 
w sektorze kolejowym, aby wesprzeć rozwój kolei jako środka transportu poprzez wspieranie przełomowych 
innowacji w odniesieniu do taboru pasażerskiego, transportu towarowego, systemów zarządzania ruchem oraz 
infrastruktury kolejowej. Podkreślono w nim, że ze względu na ograniczony dostęp do środków publicznych 
istotne znaczenie ma poprawa wskaźnika korzyści ekonomicznej w sektorze kolejowym jako skutek stworzenia 
jednolitego rynku, oraz wezwano do bardziej europejskiego podejścia do kolei w celu ułatwienia zmiany rodzaju 
transportu z transportu drogowego i lotniczego. 

(7)  Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem S2R”) powinno przybrać postać 
PPP, którego celem będzie stymulowanie i lepsze koordynowanie unijnych inwestycji w badania naukowe i inno
wacje w sektorze kolejowym z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu procesu przejścia do bardziej zintegrowanego, 
efektywnego, zrównoważonego i atrakcyjnego rynku kolejowego w Unii, zgodnie z biznesowymi potrzebami 
sektora kolejowego i ogólnym celem, jakim jest utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. 
W szczególności Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno mieć swój wkład w realizację celów szczegółowych 
określonych w białej księdze i w czwartym pakiecie kolejowym, w tym w poprawę efektywności sektora kolejo
wego z korzyścią dla środków publicznych; w znaczące zwiększenie lub poprawę przepustowości sieci kolejowej, 
aby umożliwić kolei skuteczne konkurowanie oraz obsługę znacząco większej części ruchu pasażerskiego i trans
portu towarowego; w poprawę jakości usług kolejowych poprzez reagowanie na potrzeby pasażerów i spedy
torów; w usunięcie przeszkód natury technicznej, które ograniczają możliwości sektora w zakresie interoperacyj
ności; oraz w ograniczenie negatywnych skutków zewnętrznych związanych z transportem kolejowym. Postępy 
Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w realizacji tych celów należy mierzyć za pomocą kluczowych wskaźników efek
tywności. 

(8)  Przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia S2R powinny zostać określone 
w statucie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R będącym częścią niniejszego rozporządzenia. 

(9)  Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia S2R powinni być: Unia, reprezentowana przez Komisję, 
oraz członkowie założyciele inni niż Unia, wymienieni w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że zaakceptują oni statut Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Członkami założycielami innymi niż Unia 
są pojedyncze osoby prawne w dobrej kondycji finansowej, które mają zdolność finansową i wyraziły zgodę, 
w formie pisemnej, po przeprowadzeniu intensywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, na przekazanie 
znaczącego wkładu finansowego na rzecz działań w zakresie badań naukowych w obszarze Wspólnego Przed
sięwzięcia S2R, w ramach struktury odpowiednio dostosowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywat
nego. 

(10)  Istotnym elementem inicjatywy Shift2Rail (zwanej dalej „inicjatywą S2R”) jest znaczący udział sektora przemysłu. 
Kluczowe znaczenie ma zatem warunek, aby środkom publicznym przeznaczonym na inicjatywę S2R odpowiadał 
co najmniej taki sam wkład przedstawicieli przemysłu. Dlatego też członkostwo będzie otwarte dla innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych, które gotowe są przeznaczyć niezbędne środki na realizację działań 
w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze działalności Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

(11)  Celem Wspólnego Przedsięwzięcia S2R powinno być zarządzanie działaniami w zakresie badań naukowych, 
rozwoju i walidacji w ramach inicjatywy S2R poprzez połączenie środków z sektora publicznego i prywatnego 
udostępnionych przez członków przedsięwzięcia oraz poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych 
zasobów technicznych. Powinno ono ustanowić nowe — zgodne z regułami konkurencji — formy współpracy 
między zainteresowanymi stronami z całego kolejowego łańcucha wartości oraz spoza tradycyjnego sektora kole
jowego, oraz powinno wnosić wkład, jakim jest doświadczenie i fachowa wiedza Europejskiej Agencji Kolejowej 
w kwestiach dotyczących interoperacyjności i bezpieczeństwa. 

(12)  Aby osiągnąć swoje cele, Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno udzielać wsparcia finansowego, głównie w formie 
dotacji dla członków oraz poprzez najbardziej odpowiednie środki, takie jak zamówienia lub przyznanie dotacji 
w ramach zaproszenia do składania wniosków. 
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(13)  Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno funkcjonować w sposób otwarty i przejrzysty, przekazując na czas swoim 
odpowiednim organom wszystkie stosowne dostępne informacje, a także odpowiednio promując swoją działal
ność, w tym przez działania informacyjne i upowszechniające skierowane do społeczeństwa. Regulamin organów 
Wspólnego Przedsięwzięcia powinien być publicznie dostępny. 

(14)  W świetle ogólnego celu programu „Horyzont 2020”, jakim jest zwiększenie uproszczenia i spójności, wszystkie 
zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinny co do zasady 
uwzględniać czas trwania programu „Horyzont 2020”. 

(15)  Działania podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R to głównie działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji. Dlatego też finansowanie unijne powinno być wypłacane w ramach programu „Horyzont 2020”. Aby 
osiągnąć maksymalny efekt, Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno wypracować ścisłe synergie z innymi unij
nymi programami i instrumentami finansowania oraz w szczególności z instrumentem „Łącząc Europę” lub 
mechanizmem finansowania opartym na podziale ryzyka, aby wspierać działania na rzecz wdrożenia innowacyj
nych rozwiązań Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Ponadto program „Horyzont 2020” powinien przyczynić się do 
zniwelowania różnic w badaniach naukowych i innowacjach w obrębie Unii poprzez promowanie synergii z euro
pejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI). Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno zatem dążyć 
do rozwinięcia bliskich interakcji z EFSI, które mogą szczególnie pomóc w zwiększaniu lokalnych, regionalnych 
i krajowych zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz 
wesprzeć działania na rzecz inteligentnej specjalizacji. 

(16) Wkłady członków innych niż Unia należy określić w umowie w sprawie członkostwa ze Wspólnym Przedsięwzię
ciem S2R. Wkłady te nie powinny ograniczać się jedynie do pokrycia kosztów administracyjnych Wspólnego 
Przedsięwzięcia S2R i współfinansowania koniecznego do prowadzenia działań w zakresie badań naukowych 
i innowacji wspieranych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R. Wkłady członków powinny wiązać się także 
z dodatkowymi realizowanymi przez nich działaniami, aby zapewnić znaczącą dźwignię finansową. Te dodatkowe 
działania powinny stanowić wkład w rozszerzoną inicjatywę S2R. 

(17)  Udział w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinien być zgodny 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (1). Wspólne Przedsięwzięcie S2R 
powinno ponadto zapewnić spójne stosowanie zasad ustanowionych w tym rozporządzeniu w oparciu o odpo
wiednie środki przyjęte przez Komisję. 

(18)  Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno także wykorzystywać środki elektroniczne, którymi zarządza Komisja, 
aby zapewniać otwartość, przejrzystość i ułatwiać udział. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez 
Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinny zatem być również ogłaszane w jednym portalu dla uczestników, jak 
również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” 
zarządzanych przez Komisję. Ponadto Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno udostępniać odpowiednie dane 
dotyczące między innymi wniosków, wnioskodawców, dotacji i uczestników do uwzględnienia w systemach elek
tronicznych w zakresie sprawozdawczości i upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządza
nych przez Komisję, w odpowiednim formacie i w odstępach czasu odpowiadających obowiązkom sprawozda
wczym Komisji. 

(19)  Wkładem finansowym Unii we Wspólne Przedsięwzięcie S2R należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami i z odpowiednimi zasadami zarządzania pośredniego określonymi w rozporządzeniu Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2) i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 1268/2012 (3). 

(20)  Audyty beneficjentów środków unijnych na podstawie niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby ograniczać obciążenia administracyjne, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013. 

(21) Interesy finansowe Unii i pozostałych członków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R należy chronić przez zastoso
wanie proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym prewencji i wykrywania nieprawidłowości 
oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, odzyskiwania środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych i finanso
wych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa 
i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finanso
wych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogól
nego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1). 



(22) Audytor wewnętrzny Komisji powinien wykonywać te same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięw
zięcia S2R co w stosunku do Komisji. 

(23)  W związku ze szczególnym charakterem i obecnym statusem wspólnych przedsięwzięć oraz w celu zapewnienia 
ciągłości z siódmym programem ramowym Wspólne Przedsięwzięcie S2R powinno nadal podlegać odrębnej 
procedurze udzielania absolutorium. Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R powinien zatem 
udzielać Parlament Europejski na podstawie zalecenia Rady. W związku z tym wymogi sprawozdawcze określone 
w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 nie powinny mieć zastosowania do wkładu Unii do 
Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, lecz powinny być w jak największym stopniu dostosowane do wymogów prze
widzianych dla organów na podstawie art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Kontrola sprawozdań 
rachunkowych oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw powinna być przeprowadzana 
przez Trybunał Obrachunkowy. 

(24)  W celu ułatwienia ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R należy uczynić Komisję odpowiedzialną za jego 
ustanowienie i początkowy etap jego działalności aż do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej do 
wykonywania własnego budżetu. 

(25)  W związku z tym, że cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wparcie badań naukowych i innowacji 
w przemyśle w całej Unii poprzez realizację inicjatywy S2R przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R, nie mogą być 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na konieczność zapobie
żenia powielaniu działań, zachowania masy krytycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania środków 
publicznych, możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Ustanowienie 

1. W celu koordynowania unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje w europejskim sektorze kolejowym 
oraz zarządzania nimi ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 TFUE (zwane dalej „Wspólnym 
Przedsięwzięciem S2R”) na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Aby uwzględnić czas trwania programu „Horyzont 2020”, 
zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2020 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków można ogłaszać do 
dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Wspólne Przedsięwzięcie S2R jest organem, któremu powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, 
o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Wspólne Przedsięwzięcie S2R jest reprezento
wane przez jego Dyrektora Wykonawczego. 

3. Wspólne Przedsięwzięcie S2R ma osobowość prawną. W każdym państwie członkowskim ma zdolność do czyn
ności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tego państwa. Może ono 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniu sądowym. 

4. Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia S2R mieści się w Brukseli (Belgia). 

5. Statut Wspólnego Przedsięwzięcia S2R (zwany dalej „statutem”) jest zawarty w załączniku I. 

Artykuł 2 

Cele 

1. Wspólne Przedsięwzięcie S2R ma następujące cele ogólne: 

a)  przyczynianie się do wykonania rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, a w szczególności części zadania „Inteligentny, 
ekologiczny i zintegrowany transport” w ramach filaru „Wyzwania społeczne” decyzji nr 2013/743/UE; 
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b)  przyczynianie się do realizacji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, do szybszego i mniej kosztownego 
przejścia do atrakcyjniejszego, przyjaznego użytkownikom (w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej), 
konkurencyjnego, efektywnego i zrównoważonego europejskiego systemu kolei, a także do rozwoju silnego i globalnie 
konkurencyjnego europejskiego sektora kolejowego. Zostanie to osiągnięte poprzez kompleksowe i skoordynowane 
podejście uwzględniające potrzeby systemu kolejowego i jego użytkowników w zakresie badań naukowych i inno
wacji, ułatwiające między innymi zmianę rodzaju transportu z drogowego i lotniczego na kolejowy. Podejście to 
odnosi się do taboru, infrastruktury i zarządzania ruchem w segmentach rynku obejmujących ruch towarowy oraz 
dalekobieżny, regionalny, lokalny i miejski ruch pasażerski, a także do intermodalnych połączeń między koleją 
i innymi rodzajami transportu, zapewniających użytkownikom zintegrowane kompleksowe rozwiązanie w zakresie 
ich podróży koleją oraz potrzeb transportowych — od wsparcia przy zawieraniu transakcji do pomocy na trasie; 

c) ustanowienie i opracowanie strategicznego planu centralnego (zwanego dalej „planem centralnym S2R”) i zapew
nienie jego skutecznego i efektywnego wdrożenia, zgodnie z art. 1 ust. 4 statutu; 

d)  odgrywanie dużej roli w działaniach w zakresie badań naukowych i innowacjach związanych z koleją, zapewniając 
koordynację między projektami i dostarczając wszystkim zainteresowanym stronom stosownych i dostępnych infor
macji na temat projektów finansowanych w całej Europie. Zarządza ono także wszystkimi działaniami w zakresie 
badań naukowych i innowacji ukierunkowanymi na kolej, współfinansowanymi przez Unię; 

e)  aktywne promowanie uczestnictwa i ścisłego zaangażowania wszystkich istotnych zainteresowanych stron z całego 
kolejowego łańcucha wartości oraz spoza tradycyjnego sektora kolejowego, w szczególności: producentów wyposa
żenia kolejowego (zarówno taboru, jak i systemów sterowania ruchem pociągów) i ich łańcucha dostaw, zarządców 
infrastruktury, przedsiębiorstw kolejowych (zarówno z sektora transportu pasażerskiego, jak i towarowego), opera
torów metra, tramwajów i kolei lekkiej, leasingodawców pojazdów kolejowych, notyfikowanych i wyznaczonych 
organów oceny zgodności, zrzeszeń pracowniczych (w tym przedstawicieli związkowych), zrzeszeń użytkowników 
(zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego) oraz odpowiednich instytucji naukowych lub właściwego 
środowiska naukowego. W szczególności zapewnia się zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
zgodnie z definicją w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (1); 

f)  opracowywanie projektów demonstracyjnych w zainteresowanych państwach członkowskich, także w tych, na 
których terytorium nie istnieje obecnie system kolei. 

2. Wspólne Przedsięwzięcie S2R dąży konkretnie do opracowania, integracji, zademonstrowania i walidacji nowator
skich technologii i rozwiązań, które zachowują surowe normy bezpieczeństwa i których wartość może być mierzona 
między innymi według następujących kluczowych wskaźników efektywności: 

a)  zmniejszenie o 50 % kosztu całego cyklu życia systemu transportu kolejowego w wyniku obniżenia kosztów budowy, 
utrzymania, eksploatacji oraz odnowienia infrastruktury i taboru, a także dzięki zwiększonej efektywności energe
tycznej; 

b)  zwiększenie o 100 % przepustowości systemu transportu kolejowego, aby sprostać zwiększonemu popytowi na 
usługi kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego; 

c)  zwiększenie o 50 % niezawodności i punktualności przewozów kolejowych (mierzone jako zmniejszenie 
o 50 % zawodności i opóźnionych przyjazdów); 

d) usunięcie przeszkód natury technicznej, które ograniczają możliwości sektora kolejowego w zakresie interoperacyj
ności i efektywności, w szczególności poprzez działania mające na celu zamknięcie kwestii, które pozostają otwarte 
w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) ze względu na brak rozwiązań technologicznych, oraz 
poprzez zapewnienie pełnej interoperacyjności wszystkich odpowiednich systemów i rozwiązań opracowanych przez 
Wspólne Przedsięwzięcie S2R; 

e)  ograniczenie negatywnych skutków zewnętrznych związanych z transportem kolejowym, w szczególności hałasu, 
drgań, emisji i innych skutków oddziaływania na środowisko. 

Artykuł 3 

Wkład finansowy Unii 

1. Maksymalny wkład finansowy Unii na rzecz inicjatywy Shift2Rail wynosi 450 000 000 EUR, łącznie z wkładami 
EFTA, i wnoszony jest ze środków z budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”, ustanowiony w decyzji 2013/743/UE, zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 
lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do organów, o których mowa 
w art. 209 tego rozporządzenia. Maksymalny wkład finansowy Unii obejmuje: 

a) maksymalny wkład do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów operacyj
nych, w wysokości 398 000 000 EUR. Maksymalna kwota wkładu Unii na pokrycie kosztów administracyjnych 
wynosi 13 500 000 EUR; 

17.6.2014 L 177/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 



b)  maksymalną dodatkową kwotę w wysokości 52 000 000 EUR, przeznaczoną ze środków programu prac w obszarze 
transportu na lata 2014–2015, objętego inicjatywą „Horyzont 2020”. Zarządzanie tym dodatkowym wkładem może 
zostać przejęte przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R po osiągnięciu przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania 
własnego budżetu. 

2. Dodatkowe fundusze uzupełniające wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane z innych 
unijnych instrumentów w celu wsparcia działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań Wspólnego Przedsięw
zięcia S2R. 

3. Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Unii określane są w drodze umowy o delegowaniu zadań i corocznych 
umów dotyczących transferu środków, zawieranych między Komisją, w imieniu Unii, a Wspólnym Przedsięwzięciem 
S2R. 

4. Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 3, zawiera elementy określone w art. 58 ust. 3, art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, a także 
obejmuje między innymi: 

a) wymogi dotyczące wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w odniesieniu do odpowiednich wskaźników efektyw
ności, o których mowa w załączniku II do decyzji 2013/743/UE; 

b)  wymogi dotyczące wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa 
w załączniku III do decyzji 2013/743/UE; 

c)  szczegółowe wskaźniki efektywności związane z funkcjonowaniem Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

d)  ustalenia dotyczące przekazywania danych koniecznych do zapewnienia Komisji możliwości opracowania polityki 
badań naukowych i innowacji oraz wywiązania się ze swoich obowiązków w zakresie upowszechniania i sprawozda
wczości, w tym na jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych 
środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję; 

e)  przepisy dotyczące publikacji zaproszeń do składania wniosków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, także na jednym 
portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania 
programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję; 

f)  wykorzystanie zasobów ludzkich i zmian w zasobach ludzkich, zwłaszcza w odniesieniu do rekrutacji na podstawie 
grupy funkcyjnej, stopnia i kategorii, zmiany zaszeregowania oraz wszelkich zmian w liczbie członków personelu. 

Artykuł 4 

Wkłady członków innych niż Unia 

1. Każdy członek Wspólnego Przedsięwzięcia S2R inny niż Unia wnosi swój wkład lub zapewnia wniesienie go przez 
swój podmiot powiązany. Łączny wkład wszystkich członków innych niż Unia wynosi co najmniej 470 000 000 EUR 
w okresie ustalonym w art. 1. 

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa się z: 

a)  wkładów do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w kwocie co najmniej 350 000 000 EUR, zgodnie z art. 16 ust. 2 
i art. 16 ust. 3 lit. b) statutu, w tym co najmniej 200 000 000 EUR od członków założycieli innych niż Unia i ich 
podmiotów powiązanych, oraz co najmniej 150 000 000 EUR od członków stowarzyszonych i ich podmiotów 
powiązanych; 

b)  wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 120 000 000 EUR, z czego co najmniej 70 000 000 EUR od 
członków założycieli innych niż Unia i ich podmiotów powiązanych, a co najmniej 50 000 000 EUR od członków 
stowarzyszonych i ich podmiotów powiązanych, na które to wkłady składają się koszty poniesione przez nich 
w ramach realizacji dodatkowych działań, wykraczających poza plan pracy Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, które są 
uzupełniające w stosunku do tego planu pracy i przyczyniają się do realizacji celów planu centralnego S2R. Inne 
unijne programy finansowania mogą udzielać wsparcia w odniesieniu do tych kosztów zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i procedurami. W takich przypadkach finansowanie unijne nie może zastępować wkładów niepieniężnych 
wnoszonych przez członków innych niż Unia lub ich podmioty powiązane. 

Koszty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), nie kwalifikują się do wsparcia finansowego udzielanego przez 
Wspólne Przedsięwzięcie S2R. Odpowiednie działania są określane w umowie w sprawie członkostwa, o której mowa 
w art. 3 ust. 2 statutu, ze wskazaniem szacunkowej wartości przedmiotowych wkładów. 

3. Do dnia 31 stycznia każdego roku członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R inni niż Unia przekazują Radzie 
Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia S2R sprawozdanie na temat wartości wkładów, o których mowa w ust. 2, 
wniesionych w każdym z poprzednich lat budżetowych. Grupa Przedstawicieli Państw jest również w odpowiednim 
czasie informowana. 

17.6.2014 L 177/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



4. Na potrzeby wyceny wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu i w art. 16 
ust. 3 lit. b) statutu, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów danych podmiotów, z mają
cymi zastosowanie standardami rachunkowości państwa, w którym dany podmiot ma siedzibę, oraz z mającymi zastoso
wanie międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. 
Koszty są zatwierdzane przez niezależnego audytora zewnętrznego powołanego przez dany podmiot. Wycena wkładów 
może być weryfikowana przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek niepewności 
związanej z certyfikacją. Do celów niniejszego rozporządzenia koszty poniesione w ramach działań dodatkowych nie 
mogą być kontrolowane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R lub przez jakikolwiek organ unijny. 

5. Każdy członek Wspólnego Przedsięwzięcia S2R inny niż Unia, który nie wypełni swoich zobowiązań dotyczących 
wkładów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w terminie sześciu miesięcy od daty ustalonej w umowie 
w sprawie członkostwa, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 2 statutu, zostaje pozbawiony prawa głosu w Radzie Zarządza
jącej do czasu wypełnienia swoich zobowiązań. Jeżeli po upływie okresu dodatkowych sześciu miesięcy jego zobowią
zania nadal pozostają niewypełnione, zostaje on pozbawiony członkostwa w przedsięwzięciu. 

6. Stosownie do ust. 5 niniejszego artykułu, Komisja może zakończyć, proporcjonalnie obniżyć lub zawiesić wkład 
finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia S2R lub zainicjować procedurę likwidacyjną, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 statutu, jeśli tacy członkowie lub ich podmioty powiązane nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, lub wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem. Decyzja Komisji nie stanowi przeszkody dla 
zwrotu kwalifikowalnych kosztów już poniesionych przez członków do czasu notyfikacji decyzji Wspólnemu Przedsięw
zięciu S2R. 

Artykuł 5 

Przepisy finansowe 

Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie S2R przyjmuje swoje szczegółowe prze
pisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 110/2014 (1). 

Artykuł 6 

Personel 

1. Do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R zastosowanie ma regulamin pracowniczy urzędników i warunki 
zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) 
nr 259/68 (2) oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii w celu zastosowania wspomnianego regulaminu 
pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników. 

2. Rada Zarządzająca wykonuje — w odniesieniu do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R — uprawnienia 
organu powołującego wynikające z regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania 
umów o pracę wynikające z warunków zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej „uprawnieniami organu powołu
jącego”). 

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję na podstawie art. 2 ust. 1 regula
minu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników przekazującą odpowiednie uprawnienia 
organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie 
przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień. 

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Rada Zarządzająca może, w drodze decyzji, zawiesić tymczasowo przeka
zanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnień dalej przekazanych przez niego oraz 
wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu Wspólnego 
Przedsięwzięcia S2R innemu niż Dyrektor Wykonawczy. 

3. Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i warunków 
zatrudnienia innych pracowników, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego. 
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(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego 
dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2). 

(2) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników 
i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do 
urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1). 



4. Zasoby kadrowe są określone w planie zatrudnienia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, w którym wskazuje się liczbę 
stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych 
w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy, zgodnie z rocznym budżetem Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

5. Personel Wspólnego Przedsięwzięcia S2R składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu 
kontraktowego. 

6. Wszystkie koszty związane z personelem są ponoszone przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R. 

Artykuł 7 

Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści 

1. Wspólne Przedsięwzięcie S2R może korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrud
nionych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R. Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach 
pełnego czasu pracy podaje się wraz z informacjami na temat personelu, o których mowa w art. 6 ust. 4, zgodnie 
z rocznym budżetem. 

2. Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję określającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przed
sięwzięcia S2R i korzystania z usług stażystów. 

Artykuł 8 

Przywileje i immunitety 

Do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz jego personelu stosuje się Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów 
Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i TFUE. 

Artykuł 9 

Odpowiedzialność Wspólnego Przedsięwzięcia S2R 

1. Odpowiedzialność umowną Wspólnego Przedsięwzięcia S2R regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo 
właściwe dla danej umowy, decyzji lub danego kontraktu. 

2. W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Wspólne Przedsięwzięcie S2R naprawia szkody wyrządzone przez 
swój personel podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi 
dla systemów prawnych państw członkowskich. 

3. Wszelkie wypłaty dokonywane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R z tytułu odpowiedzialności, o której mowa 
w ust. 1 i 2, a także poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uznaje się za wydatki Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R i pokrywa się z jego środków. 

4. Wspólne Przedsięwzięcie S2R ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich zobowiązań. 

Artykuł 10 

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawo właściwe 

1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy: 

a)  we wszelkich sporach między członkami dotyczących przedmiotu niniejszego rozporządzenia; 

b)  na podstawie klauzuli arbitrażowej zawartej w umowach lub kontraktach zawieranych przez Wspólne Przedsięwzięcie 
S2R lub decyzjach przez nie podejmowanych; 
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c)  w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez personel Wspólnego Przedsięwzięcia S2R podczas 
wykonywania przez niego obowiązków służbowych; 

d) w sporach między Wspólnym Przedsięwzięciem S2R a członkami jego personelu w granicach i przy zachowaniu wa
runków określonych w regulaminie pracowniczym. 

2. W odniesieniu do wszelkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa Unii zasto
sowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

Artykuł 11 

Ocena 

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja przeprowadzi, z pomocą niezależnych ekspertów, ocenę śródokresową 
Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Komisja przygotuje sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje 
Komisji. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przekaże to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wyniki 
oceny śródokresowej Wspólnego Przedsięwzięcia S2R zostaną uwzględnione w dogłębnej ocenie i w ocenie śródokre
sowej, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. 

2. Na podstawie wniosków z oceny śródokresowej, o której mowa w ust. 1, Komisja może przeprowadzić działania 
zgodnie z art. 4 ust. 6 lub podjąć dowolne inne właściwe działania. 

3. W ciągu sześciu miesięcy po likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, ale w żadnym razie nie później niż dwa 
lata po uruchomieniu procedury likwidacji, o której mowa w art. 24 statutu, Komisja przeprowadza ocenę końcową 
Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Wnioski z tej oceny końcowej przedstawia się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Artykuł 12 

Absolutorium 

Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 absolutorium z wyko
nania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R udziela Parlament Europejski na podstawie zalecenia Rady zgodnie 
z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

Artykuł 13 

Audyty ex post 

1. Audyty ex post wydatków na działania pośrednie są przeprowadzane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R zgodnie 
z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 w ramach działań pośrednich objętych programem „Horyzont 2020”. 

2. Komisja może postanowić o samodzielnym przeprowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1. W takim przy
padku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 966/2012, rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013. 

Artykuł 14 

Ochrona interesów finansowych członków 

1. Wspólne Przedsięwzięcie S2R umożliwia pracownikom Komisji i innym osobom upoważnionym przez Wspólne 
Przedsięwzięcie S2R lub Komisję, a także Trybunałowi Obrachunkowemu, dostęp do swoich terenów i obiektów oraz do 
wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, koniecznych do przeprowadzenia odpowiednich 
audytów. 
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2. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole 
i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 (1) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (2) w celu ustalenia, 
czy doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych 
Unii w związku z umową, decyzją lub kontraktem finansowanym na mocy niniejszego rozporządzenia. 

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, kontrakty, umowy i decyzje wynikające z wykonania niniejszego rozporządzenia 
zawierają postanowienia w wyraźny sposób upoważniające Komisję, Wspólne Przedsięwzięcie S2R, Trybunał Obrachun
kowy i OLAF do prowadzenia takich audytów i dochodzeń zgodnie z ich właściwymi kompetencjami. 

4. Wspólne Przedsięwzięcie S2R zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków poprzez prze
prowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 

5. Wspólne Przedsięwzięcie S2R przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. 
między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń 
wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3). Wspólne Przed
sięwzięcie S2R przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF. 

Artykuł 15 

Poufność 

Bez uszczerbku dla art. 16, Wspólne Przedsięwzięcie S2R zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, 
których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom jego członków lub uczestników działań podejmowanych przez 
Wspólne Przedsięwzięcie S2R. 

Artykuł 16 

Przejrzystość 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) ma zastosowanie do dokumentów będą
cych w posiadaniu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

2. Wspólne Przedsięwzięcie S2R przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001. 

3. Bez uszczerbku dla art. 10, decyzje podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R na podstawie art. 8 rozpo
rządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich na warun
kach określonych w art. 228 TFUE. 

4. Rada Zarządzająca może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). 

Artykuł 17 

Zasady uczestnictwa i upowszechniania 

Do działań finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R zastosowanie ma rozporządzenie (UE) nr 1290/2013. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólne Przedsięwzięcie S2R uznaje się za organ finansujący i udziela ono wsparcia 
finansowego na działania pośrednie określone w art. 2 statutu. 
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Artykuł 18 

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego 

Wspólne Przedsięwzięcie S2R i państwo członkowskie, w którym znajduje się jego siedziba, mogą zawrzeć porozu
mienie administracyjne dotyczące przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Wspólnemu Przedsięw
zięciu S2R przez to państwo członkowskie. 

Artykuł 19 

Początek funkcjonowania 

1. Komisja odpowiada za ustanowienie i początek funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia S2R do momentu 
osiągnięcia przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. Komisja prowadzi, zgodnie z prawem 
Unii, wszelkie konieczne działania we współpracy z pozostałymi członkami oraz przy zaangażowaniu właściwych 
organów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

2. W celu, o którym mowa w ust. 1: 

a)  do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego w wyniku mianowania go przez Radę Zarządzającą 
zgodnie z art. 9 statutu Komisja może wyznaczyć tymczasowego Dyrektora Wykonawczego i wykonywać obowiązki 
powierzone Dyrektorowi Wykonawczemu, któremu może pomagać ograniczona liczba urzędników Komisji; 

b)  na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia tymczasowy Dyrektor Wykonawczy wykonuje 
uprawnienia organu powołującego; 

c)  Komisja może tymczasowo wyznaczyć ograniczoną liczbę swoich urzędników. 

3. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przydzielonych 
w rocznym budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą oraz może podej
mować decyzje i zawierać umowy i kontrakty, w tym umowy o pracę po przyjęciu planu zatrudnienia Wspólnego Przed
sięwzięcia S2R. 

4. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy — w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R i za zgodą Rady Zarządzającej — określa dzień, w którym Wspólne Przedsięwzięcie S2R będzie miało zdolność do 
wykonywania własnego budżetu. Począwszy od tego dnia, Komisja przestaje podejmować zobowiązania i dokonywać 
płatności z tytułu działań Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

Artykuł 20 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon
kowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
G. KARASMANIS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Artykuł 1 

Definicje 

1. „Członek stowarzyszony” oznacza podmiot prawny lub grupę, lub konsorcjum podmiotów prawnych, z siedzibą w 
państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały wybrane 
zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2–4, spełniają warunki określone w art. 4 ust. 6 oraz zaakceptowały 
niniejszy statut przez podpisanie pisma zatwierdzającego. 

2. „Członek założyciel inny niż Unia” odnosi się do pojedynczych podmiotów prawnych, które indywidualnie zobo
wiązały się wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 30 000 000 EUR przez okres istnienia Wspólnego Przedsięw
zięcia S2R na podstawie wspólnej wizji i zaakceptowały niniejszy statut przez podpisanie pisma zatwierdzającego. 
Członkowie założyciele inni niż Unia są wymienieni w załączniku II. 

3. „Programy na rzecz innowacji” lub „IP” odnoszą się do obszarów tematycznych, na których opiera się struktura 
planu centralnego S2R, o którym mowa w ust. 4. IP wybierane są pod kątem ich optymalnej zdolności do zapewnienia 
korzyści w zakresie skuteczności działania w odniesieniu do co najmniej jednego środowiska użytkowego oraz do 
odzwierciedlenia podejścia ukierunkowanego na system kolejowy i na klienta. Niezależnie od decyzji Rady Zarządzającej 
dotyczącej zmian w tej strukturze, plan centralny S2R powinien przewidywać stworzenie co najmniej następujących 
pięciu IP: 

a)  Oszczędne i niezawodne pociągi, w tym pociągi o dużej przepustowości i pociągi dużych prędkości; 

b)  Zaawansowane systemy zarządzania i sterowania ruchem; 

c)  Oszczędna i niezawodna infrastruktura o dużej przepustowości; 

d)  Rozwiązania informatyczne zwiększające atrakcyjność usług kolejowych; 

e)  Technologie umacniające zrównoważony charakter i atrakcyjność transportu towarowego w Europie. 

4. „Plan centralny S2R” odnosi się do wspólnego, perspektywicznego strategicznego planu działania, który ma zostać 
ustanowiony i opracowany przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R w porozumieniu z Europejską Agencją Kolejową i z plat
formą technologiczną Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC), a którego celem 
jest wspieranie innowacji w sektorze kolejowym w perspektywie długoterminowej. Należy w nim wskazać główne prio
rytety oraz kluczowe innowacje użytkowe i technologiczne, których realizacja przez wszystkie zainteresowane strony jest 
niezbędna do osiągnięcia celów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia. Plan 
ten ma opierać się na skuteczności działania, a jego struktura na ograniczonej liczbie kluczowych obszarów tematycz
nych lub na IP. Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą, plan centralny wraz z każdą kolejną modyfikacją musi zostać 
zatwierdzony przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji, i przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu. Po tym 
zatwierdzeniu plan centralny wraz z każdą kolejną modyfikacją jest przyjmowany przez Radę Zarządzającą. 

Artykuł 2 

Zadania 

Wspólne Przedsięwzięcie S2R realizuje następujące zadania: 

a)  wskazuje w planie centralnym S2R priorytetowe działania w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym szeroko 
zakrojone działania demonstracyjne, konieczne do przyspieszenia absorpcji zintegrowanych, interoperacyjnych 
i znormalizowanych innowacji technologicznych stanowiących niezbędne wsparcie dla jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego oraz niezbędny warunek osiągnięcia doskonałości operacyjnej przez system kolejowy, przy 
jednoczesnym zwiększeniu przepustowości i niezawodności oraz zmniejszeniu kosztów transportu kolejowego; 

b)  mobilizuje środki z sektora publicznego i prywatnego na finansowanie działań w każdym z programów na rzecz 
innowacji określonych w planie centralnym S2R; 

c)  dokonuje przełożenia planu centralnego S2R na szczegółowe, ukierunkowane na wyniki, roczne plany prac, wraz ze 
szczegółowymi planami inwestycyjnymi, które uwzględniają ciągłość, synchronizm i długoterminowe inwestycje, 
oraz zapewnia jego efektywną i skuteczną realizację; 
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d)  zapewnia nadzór nad działaniami związanymi z opracowaniem wspólnych produktów, odpowiednio określonymi 
w planie centralnym S2R; 

e)  wspiera finansowo pośrednie działania w zakresie badań naukowych i innowacji, głównie poprzez udzielanie dotacji 
członkom i uczestnikom, poprzez podejmowanie najwłaściwszych środków, takich jak udzielanie zamówień lub 
przyznawanie dotacji w następstwie zaproszenia do składania wniosków, aby osiągnąć cele programu, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013; 

f) organizuje prace techniczne — w zakresie badań naukowych, rozwoju, walidacji i analiz — które mają być realizo
wane pod jego nadzorem, unikając przy tym fragmentacji tych działań; 

g)  zapewnia skuteczność i efektywność działań w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei i śledzi 
postępy pod kątem osiągnięcia celów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R poprzez odpowiednie procesy monitorowania 
i oceny; 

h)  gromadzi wymagania użytkowników i proponuje normy interoperacyjności, aby skierować inwestycje w badania 
naukowe i innowacje w stronę użytkowych i poszukiwanych na rynku rozwiązań; 

i) rozwija bliską współpracę i zapewnia koordynację z powiązanymi działaniami w zakresie badań naukowych i inno
wacji w sektorze kolejowym na szczeblu europejskim, krajowym i ponadnarodowym, w szczególności w ramach 
poprzednich programów ramowych i programu „Horyzont 2020”, stwarzając warunki do tego, aby Wspólne Przed
sięwzięcie S2R odgrywało ważną rolę w badaniach naukowych i innowacjach w dziedzinie kolei. Zarządza ono także 
wszystkimi działaniami w zakresie badań naukowych i innowacji ukierunkowanymi na kolej, współfinansowanych 
przez Unię; 

j)  nawiązuje i rozwija bliską i długoterminową współpracę między Unią, kolejowym przemysłem wytwórczym, 
społecznością operatorów kolejowych i innymi prywatnymi i publicznymi zainteresowanymi stronami w sektorze 
kolejowym potrzebną do opracowania pionierskich innowacji i zapewnienia znaczącej absorpcji nowatorskich 
rozwiązań przez rynek, w tym organami reprezentującymi klientów (transportu pasażerskiego i towarowego), a także 
podmiotami spoza tradycyjnego sektora kolejowego; 

k) utrzymuje kontakt z szerokim spektrum zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami badawczymi i szko
łami wyższymi, oraz nawiązuje kontakty z krajowymi i międzynarodowymi działaniami w zakresie badań nauko
wych i innowacji w technicznej domenie kolei, w szczególności poprzez platformę technologiczną ERRAC, jak 
również z działaniami w innych domenach, takimi jak Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w dziedzinie Trans
portu Drogowego (ERTRAC), Komitet Doradczy ds. Badań i Innowacji w sektorze Lotnictwa w Europie (ACARE), 
europejska platforma technologiczna ds. transportu wodnego, europejska platforma technologii budowlanej (ECTP), 
platforma ds. technologii produkcyjnych przyszłości (Manufuture), Związek na rzecz Innowacji w Logistyce (ALICE), 
platforma zaawansowanych materiałów i technologii inżynierskich (EuMaT), i inne; 

l)  zachęca MŚP do uczestniczenia w swoich działaniach zgodnie z celami programu „Horyzont 2020”; 

m)  dba o równowagę geograficzną pod kątem zaangażowania członków i partnerów w swoje działania; 

n)  prowadzi działania informacyjne, komunikacyjne i upowszechniające poprzez odpowiednie stosowanie przepisów 
art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym udostępnia szczegółowe informacje na temat wyników zaproszeń 
do składania wniosków na jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicz
nych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję; 

o)  wszelkie inne zadania niezbędne do realizacji celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Członkowie 

1. Członkami Wspólnego Przedsięwzięcia S2R są: 

a)  Unia, reprezentowana przez Komisję; 

b)  po przyjęciu niniejszego statutu poprzez pismo zatwierdzające, członkowie założyciele Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R inni niż Unia, wymienieni w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, oraz członkowie stowarzyszeni wybie
rani zgodnie z art. 4. Członkowie ci są zbiorowo określani jako członkowie inni niż Unia. 

2. Rolę i wkłady członków innych niż Unia określa się w umowie w sprawie członkostwa ze Wspólnym Przedsięwzię
ciem S2R. Umowa ta jest negocjowana z Dyrektorem Wykonawczym i przekazywana Radzie Zarządzającej do zatwier
dzenia. Zawiera ona ilościowy i jakościowy opis wkładu danego członka we Wspólne Przedsięwzięcie S2R, określonego 
w art. 4 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia, a także plan dodatkowych działań, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) 
niniejszego rozporządzenia, oraz zawiera postanowienia dotyczące reprezentacji danego członka w Radzie Zarządza
jącej. 
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Artykuł 4 

Zmiany w składzie członkowskim 

1. Pod warunkiem że przyjmie niniejszy statut i zobowiąże się do wniesienia wkładu w finansowanie, o którym 
mowa w ust. 6, aby osiągnąć cele Wspólnego Przedsięwzięcia S2R określone w art. 2 niniejszego rozporządzenia, każdy 
podmiot prawny, każda grupa lub każde konsorcjum podmiotów prawnych, z siedzibą w państwie członkowskim lub 
w państwie stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”, może ubiegać się o przyjęcie do Wspólnego Przed
sięwzięcia S2R w charakterze członka stowarzyszonego. 

2. Członkowie stowarzyszeni Wspólnego Przedsięwzięcia S2R wybierani są w drodze otwartego, niedyskryminującego 
i konkurencyjnego zaproszenia ogłaszanego przez Komisję i podlegającego przejrzystej ocenie przez Radę Zarządzającą. 
W ocenie tej uwzględnia się, między innymi, znaczenie i potencjalną wartość dodaną wnoszone przez wnioskodawcę na 
rzecz realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, dobrą kondycję finansową wnioskodawcy oraz konflikty inte
resów dotyczące celów inicjatywy S2R. 

3. Uwzględniając wyniki oceny, Komisja podejmuje ostateczną decyzję z myślą o zapewnieniu równowagi geogra
ficznej, a także zrównoważonego udziału MŚP, środowiska naukowego i podmiotów z całego kolejowego łańcucha 
wartości, w tym spoza tradycyjnego sektora kolejowego. 

4. Pierwsze zaproszenie dla członków stowarzyszonych ogłasza się najpóźniej w terminie trzech miesięcy od ustano
wienia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Ewentualne kolejne zaproszenia muszą być motywowane zapotrzebowaniem na 
kluczowe zdolności potrzebne do realizacji planu centralnego S2R. Wszystkie zaproszenia są publikowane na stronie 
internetowej Wspólnego Przedsięwzięcia S2R i ogłaszane za pośrednictwem Grupy Przedstawicieli Państw i innych 
kanałów, aby zapewnić możliwie najszersze uczestnictwo służące realizacji celów planu centralnego S2R. 

5. Minimalny wkład własny wymagany, aby stać się członkiem stowarzyszonym, wynosi 2,5 % łącznego budżetu 
programu na rzecz innowacji, w którym dany członek uczestniczy. Alternatywnie, przedsiębiorstwa kolejowe w formie 
pojedynczego podmiotu prawnego mogą zostać członkiem stowarzyszonym, gdy ich wkład własny wynosi co najmniej 
12 000 000 EUR łącznie we wszystkich programach na rzecz innowacji. Ponadto, konsorcja składające się z przedsię
biorstw kolejowych lub zarządców infrastruktury mogą zostać członkiem stowarzyszonym, gdy ich wkład własny 
wynosi co najmniej 15 000 000 EUR łącznie we wszystkich programach na rzecz innowacji. 

6. Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu S2R. Wypowiedzenie członkostwa 
staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków. Od tego 
momentu były członek jest zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały zatwierdzone lub 
podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R przed wypowiedzeniem członkostwa. 

7. Członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu S2R nie może zostać przeniesione na stronę trzecią bez uprzedniej 
jednomyślnej zgody Rady Zarządzającej. 

8. Po każdej zmianie składu członkowskiego na podstawie niniejszego artykułu Wspólne Przedsięwzięcie S2R publi
kuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę członków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R 
z podaniem daty wejścia w życie danej zmiany. 

Artykuł 5 

Organizacja Wspólnego Przedsięwzięcia 

1. Organami Wspólnego Przedsięwzięcia S2R są: 

a)  Rada Zarządzająca; 

b)  Dyrektor Wykonawczy; 

c)  Komitet Naukowy; 

d)  Grupa Przedstawicieli Państw. 

2. Komitet Naukowy i Grupa Przedstawicieli Państw są organami doradczymi Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 
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Artykuł 6 

Skład Rady Zarządzającej 

1. W skład Rady Zarządzającej wchodzi maksymalnie dwudziestu dwóch członków, w tym: 

a)  dwaj przedstawiciele Komisji; 

b)  po jednym przedstawicielu każdego z członków założycieli Wspólnego Przedsięwzięcia S2R innych niż Unia; 

c)  po jednym przedstawicielu każdego z członków stowarzyszonych, o których mowa w art. 1 ust. 1, spełniających 
także — jako pojedynczy podmiot prawny — kryteria wymienione w art. 1 ust. 2; 

d)  maksymalnie dziewięciu przedstawicieli członków stowarzyszonych, o których mowa w art. 1 ust. 1, z czego co 
najmniej po jednym na program na rzecz innowacji, o którym mowa w art. 1 ust. 3, wybranych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11 ust. 4 lit. a). 

2. Ostateczny skład Rady Zarządzającej zapewnia, w jak największym stopniu, zrównoważoną reprezentację MŚP, 
środowiska naukowego i podmiotów z całego kolejowego łańcucha wartości, w tym spoza tradycyjnego sektora kolejo
wego. W tym celu znajdą się w niej co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych. 

Artykuł 7 

Funkcjonowanie Rady Zarządzającej 

1. Radzie Zarządzającej przewodniczy Komisja. 

2. Liczba głosów, jaką dysponują członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w Radzie Zarządzającej, jest proporcjo
nalna do wkładu w środki finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia wnoszonego przez członków, których oni reprezentują. 
Komisja ma 50 % praw głosu. Głos Komisji jest niepodzielny i odzwierciedla stanowisko Unii w Radzie Zarządzającej. 

3. Przedstawiciele dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
oraz niezależnie od ust. 4 decyzje Rady Zarządzającej są przyjmowane większością co najmniej dwóch trzecich wszyst
kich głosów, w tym głosów nieobecnych członków Rady Zarządzającej, chyba że w niniejszym statucie postanowiono 
inaczej. 

4. Jeżeli przy podejmowaniu decyzji dotyczących reprezentacji członków stowarzyszonych w Radzie Zarządzającej 
niemożliwe jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów, decydujący głos ma Komisja. 

5. Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, który ma zapewnić sprawny i efektywny przebieg jej 
prac. Regulamin ten zawiera szczegółowe procedury ustalania i unikania konfliktów interesów. 

Rada Zarządzająca zbiera się przynajmniej trzy razy w roku. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się albo na wniosek 
jednej trzeciej członków Rady Zarządzającej dysponujących łącznie co najmniej 30 % praw głosu, albo na wniosek 
Komisji lub Dyrektora Wykonawczego. 

W zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, lecz nie ma prawa głosu. 

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kolejowej oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący Grupy Przedstawicieli 
Państw mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatorów i do uczestniczenia 
w jej obradach, ale nie mają prawa głosu. 

Rada Zarządzająca może zaprosić inne osoby do uczestnictwa w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów. 
W szczególności przewodniczący Komitetu Naukowego jest zapraszany, gdy tylko omawiane są kwestie wchodzące 
w zakres zadań tego komitetu — do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora i do 
uczestniczenia w jej obradach, ale nie ma prawa głosu. 
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Artykuł 8 

Zadania Rady Zarządzającej 

Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za strategiczną orientację i operacje Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R oraz nadzoruje realizację jego działań. W szczególności Rada Zarządzająca wykonuje następujące zadania: 

a)  przyjmuje plan centralny S2R oraz wszelkie propozycje zmian do tego planu; 

b)  przyjmuje roczny plan prac Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz związane z nim preliminarze wydatków, zgodnie 
z wnioskiem Dyrektora Wykonawczego, po konsultacji z Komitetem Naukowym i Grupą Przedstawicieli Państw; 

c) określa szczegółową listę kryteriów wyboru członków stowarzyszonych zgodnie z art. 4 i na tej podstawie rozpa
truje, przyjmuje lub odrzuca nowe wnioski o członkostwo; 

d)  podejmuje decyzję o ostatecznym składzie Rady Zarządzającej, w szczególności w drodze wyboru przedstawicieli 
członków stowarzyszonych innych niż ci, którzy spełniają kryteria zawarte w art. 1 ust. 2, na podstawie propozycji 
każdego komitetu sterującego; 

e)  podejmuje decyzje o zakończeniu członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu S2R członków, którzy nie wypełniają 
swoich obowiązków, oraz o warunkach tego zakończenia; 

f)  zatwierdza umowy w sprawie członkostwa, o których mowa w art. 3 ust. 2, po zasięgnięciu opinii, w stosownych 
przypadkach, grupy doradczej ad hoc; 

g)  przyjmuje przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia S2R zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia; 

h)  przyjmuje roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, stosownie do propozycji Dyrektora Wykonawczego, 
w tym plan zatrudnienia, w którym określa się liczbę stanowisk czasowych według grupy funkcyjnej i grupy zaszere
gowania, jak również liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwi
walentach pełnego czasu pracy; 

i) wykonuje uprawnienia organu powołującego w odniesieniu do personelu, zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozpo
rządzenia; 

j)  mianuje Dyrektora Wykonawczego, zwalnia go i przedłuża jego kadencję, dostarcza mu wytycznych i monitoruje 
wyniki jego pracy; 

k)  opracowuje wspólny model regulaminu komitetów sterujących; 

l)  zatwierdza schemat organizacyjny na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego; 

m)  zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym odnośne wydatki; 

n)  organizuje, w stosownych przypadkach, jednostki audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

o) opracowuje procedury dla otwartych i przejrzystych zaproszeń i zatwierdza je, a także — w stosownych przypad
kach — związane z nimi zasady dotyczące procedur składania wniosków, ich oceny i wyboru, udzielania zamó
wienia i przeglądu; 

p)  zatwierdza wykaz wybranych działań, którym ma zostać przyznane finansowanie; 

q)  w stosownych przypadkach — ustanawia grupy robocze, o których mowa w art. 14, stanowiące uzupełnienie 
organów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

r)  w stosownych przypadkach — ustanawia przepisy wykonawcze zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, 
a także przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz korzystania 
z usług stażystów zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia; 

s) w stosownych przypadkach — przedkłada Komisji wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia zapropo
nowanej przez któregokolwiek z członków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

t)  podejmuje decyzje odnośnie do kierowanych do Komisji wniosków w sprawie przedłużenia działalności Wspólnego 
Przedsięwzięcia lub jego likwidacji; 

u)  wykonuje wszelkie zadania nieprzydzielone żadnemu konkretnemu organowi Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, a przy 
tym może te zadania przydzielać poszczególnym z tych organów. 

17.6.2014 L 177/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Artykuł 9 

Mianowanie, zwolnienie lub przedłużenie kadencji Dyrektora Wykonawczego 

1. Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej 
przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. 

2. Dyrektor Wykonawczy jest pracownikiem zaangażowanym przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R jako członek 
personelu zatrudnionego na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii. 

3. Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Wykonawczym Wspólne Przedsięwzięcie S2R reprezentuje przewodni
czący Rady Zarządzającej. 

4. Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, 
w której uwzględnia się ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed 
Wspólnym Przedsięwzięciem S2R w przyszłości. 

5. Rada Zarządzająca — działając na wniosek Komisji, która uwzględnia ocenę, o której mowa w ust. 4 — może 
przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat. 

6. Dyrektor wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru 
na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji. 

7. Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działa
jącej na wniosek Komisji. 

Artykuł 10 

Zadania Dyrektora Wykonawczego 

1. Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie 
Wspólnym Przedsięwzięciem S2R zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej. 

2. Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Jest on odpowiedzialny 
przed Radą Zarządzającą, a swoje obowiązki pełni całkowicie niezależnie w zakresie przyznanych mu uprawnień. 

3. Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Przekazuje on Radzie Zarządzającej 
wszelkie informacje niezbędne do sprawowania jej funkcji. 

4. Dyrektor Wykonawczy w szczególności: 

a)  opracowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt budżetu rocznego, w tym także powiązany 
z nim plan zatrudnienia, określający liczbę stanowisk czasowych według grupy funkcyjnej i grupy zaszeregowania 
oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach 
pełnego czasu pracy; 

b)  przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia roczne plany prac Wspólnego Przedsięwzięcia oraz 
związane z nimi preliminarze wydatków; 

c)  przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia; 

d)  przygotowuje i przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2, a także wszelkie inne sprawozdania wymagane przez Radę Zarządzającą; 

e)  rozstrzyga w drugiej instancji spory wewnątrz IP; 

f)  rozstrzyga w pierwszej instancji spory między IP; 

g) zarządza zaproszeniami i przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia wykaz działań wybranych do finanso
wania; 

h)  podpisuje poszczególne umowy lub decyzje; 
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i)  podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych; 

j)  zapewnia wypełnianie zobowiązań Wspólnego Przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych przez nie kontraktów 
i umów; 

k)  zapewnia koordynację między różnymi IP oraz podejmuje odpowiednie działania w celu zarządzania obszarami 
styczności, unikania niepotrzebnego pokrywania się projektów i promowania synergii we wszystkich IP; 

l)  proponuje Radzie Zarządzającej dostosowanie zawartości technicznej IP oraz podziału środków budżetowych 
między nimi; 

m)  zapewnia realizację planowanych celów i harmonogramów, koordynuje i kontroluje działania w ramach IP oraz 
proponuje wszelkie stosowne zmiany celów i powiązanego harmonogramu; 

n)  monitoruje postępy poczynione w ramach IP pod kątem realizacji celów; 

o)  opracowuje i wdraża politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

p)  przedkłada Radzie Zarządzającej wnioski dotyczące struktury organizacyjnej; 

q) organizuje i nadzoruje działania i personel Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz kieruje tymi działaniami i perso
nelem, w ramach ograniczeń związanych z przekazaniem uprawnień przez Radę Zarządzającą przewidzianych 
w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia; 

r)  zapewnia, aby działalność Wspólnego Przedsięwzięcia prowadzona była w warunkach pełnej niezależności i aby nie 
zakłócały jej konflikty interesów; 

s)  ustanawia skuteczny i efektywny system kontroli wewnętrznych i zapewnia jego funkcjonowanie oraz zgłasza Radzie 
Zarządzającej wszelkie znaczące zmiany w tym systemie; 

t)  zapewnia przeprowadzanie oceny ryzyka i podejmowanie środków w zakresie zarządzania ryzykiem; 

u)  wprowadza wszelkie inne środki konieczne do oceny postępów w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

v)  regularnie informuje Grupę Przedstawicieli Państw, Komitet Naukowy i Europejską Agencję Kolejową o wszystkich 
kwestiach odnoszących się do ich roli doradczej. W tym względzie Dyrektor Wykonawczy Wspólnego Przedsięw
zięcia uczestniczy w posiedzeniu komitetu w składzie dotyczącym programu szczegółowego „Inteligentny, ekolo
giczny i zintegrowany transport” w ramach programu „Horyzont 2020” na wniosek tego komitetu raz na rok 
podczas okresu istnienia Wspólnego Przedsięwzięcia, aby przedstawić postępy inicjatywy Shift2Rail; 

w)  wykonuje wszelkie inne zadania powierzone lub przekazane mu przez Radę Zarządzającą. 

5. Dyrektor Wykonawczy ustanawia Biuro Programowe realizujące, w ramach zakresu obowiązków Dyrektora 
Wykonawczego, wszelkie zadania pomocnicze wynikające z niniejszego rozporządzenia. Biuro Programowe składa się 
z członków personelu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R i realizuje w szczególności następujące zadania: 

a) zapewnia wsparcie w zakresie utworzenia odpowiedniego systemu rachunkowości i zarządzania nim zgodnie z prze
pisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

b)  zarządza zaproszeniami przewidzianymi w rocznym planie prac oraz wykonaniem umów lub decyzji, w tym ich 
koordynacją; 

c)  zapewnia członkom i innym organom Wspólnego Przedsięwzięcia S2R wszelkie stosowne informacje i wsparcie 
konieczne do wykonywania powierzonych im obowiązków i odpowiadające ich określonym potrzebom; 

d) pełni funkcje sekretariatu organów Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz zapewnia wsparcie wszelkim grupom robo
czym utworzonym przez Radę Zarządzającą. 

Artykuł 11 

Komitety sterujące programów na rzecz innowacji 

1. Dla każdego programu na rzecz innowacji ustanawia się komitety sterujące. 

2. W skład każdego komitetu sterującego wchodzą: 

a)  po jednym przedstawicielu każdego z członków założycieli i członków stowarzyszonych spełniających kryteria 
wymienione w art. 1 ust. 2 lub — w przypadku przedsiębiorstw kolejowych — kryteria wymienione w art. 4 ust. 5; 
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b)  po jednym przedstawicielu każdego z członków stowarzyszonych uczestniczących w programie na rzecz innowacji; 

c)  co najmniej jeden przedstawiciel Biura Programowego wyznaczony przez Dyrektora Wykonawczego. 

3. Każdy komitet sterujący przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wspólny model zatwierdzony przez 
Radę Zarządzającą. Wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. Przedstawiciel Komisji i przedstawiciel Euro
pejskiej Agencji Kolejowej może uczestniczyć w posiedzeniach komitetu sterującego w charakterze obserwatora. Inni 
członkowie zainteresowani wynikami danego programu na rzecz innowacji mogą zostać zaproszeni do udziału w posie
dzeniu. 

4. Każdy komitet sterujący odpowiada między innymi za: 

a)  proponowanie Radzie Zarządzającej krótkiej listy co najmniej dwóch kandydatów, spośród których wybrany zostanie 
przedstawiciel odnośnego programu na rzecz innowacji w Radzie Zarządzającej, a także, w razie potrzeby, ustalanie 
kolejności rotacji. Krótka lista powinna w jak największym stopniu odzwierciedlać zrównoważoną reprezentację MŚP, 
środowiska naukowego i podmiotów z całego kolejowego łańcucha wartości, w tym spoza tradycyjnego sektora kole
jowego; 

b) zapewnianie odpowiedniego wkładu w kwestiach technicznych dla odnośnego programu na rzecz innowacji, w szcze
gólności do celów opracowywania zaproszeń do składania wniosków z myślą o zatwierdzeniu przez Radę Zarządza
jącą; 

c) ustanawianie szczegółowych rocznych planów realizacji dla odnośnego programu na rzecz innowacji zgodnie z rocz
nymi planami prac przyjmowanymi przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 2 lit. c); 

d)  składanie sprawozdań Dyrektorowi Wykonawczemu na podstawie kluczowych wskaźników efektywności określonych 
w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 12 

Europejska Agencja Kolejowa 

Europejska Agencja Kolejowa uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu planu centralnego S2R, w szczególności poprzez 
wykonywanie następujących zadań doradczych: 

a)  proponowanie ewentualnych zmian do planu centralnego S2R oraz do rocznych planów prac, w szczególności aby 
zapewnić zaspokojenie potrzeb badawczych odnoszących się do tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejo
wego; 

b)  proponowanie — po konsultacji z zainteresowanymi stronami, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) niniejszego 
rozporządzenia — wytycznych dotyczących działań w zakresie badań naukowych i rozwoju służących opracowaniu 
norm technicznych w celu zagwarantowania interoperacyjności i bezpieczeństwa wyników; 

c)  przeprowadzanie przeglądu wspólnych osiągnięć pod kątem przyszłego systemu oraz wkład we wskazanie kształtu 
docelowych systemów w wymogach regulacyjnych; 

d) dokonywanie przeglądu działań w ramach projektów i ich wyników, aby zapewnić ich zgodność z celami określo
nymi w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz zagwarantować interoperacyjność i bezpieczeństwo wyników 
badań. 

Artykuł 13 

Komitet Naukowy 

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi nie więcej niż dwunastu członków. Komitet wybiera przewodniczącego 
spośród swoich członków. 

2. Skład komitetu stanowi zrównoważoną reprezentację światowej klasy naukowców i inżynierów ze środowisk 
akademickich, przemysłu, MŚP, organizacji pozarządowych i organów regulacyjnych. Członkowie Komitetu Naukowego 
mają łącznie niezbędne kompetencje naukowe i wiedzę specjalistyczną obejmujące wszystkie dziedziny techniczne 
potrzebne do formułowania zaleceń naukowych odnoszących się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

3. Rada Zarządzająca określa szczegółowe kryteria i proces selekcji w celu ustalenia składu Komitetu Naukowego 
i wyznacza jego członków. Rada Zarządzająca bierze pod uwagę potencjalnych kandydatów zaproponowanych przez 
Grupę Przedstawicieli Państw, przez ERRAC oraz przez Europejską Agencję Kolejową. 
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4. Komitet Naukowy wykonuje następujące zadania: 

a)  doradza w sprawie priorytetów naukowych i technologicznych, które należy uwzględnić w rocznych planach prac; 

b)  doradza w sprawie osiągnięć naukowych i technologicznych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności; 

c)  sugeruje możliwe obszary prowadzenia zaawansowanych badań, które mogą być przedmiotem dalszych prac; 

d)  sugeruje możliwe synergie z krajowymi i międzynarodowymi działaniami w zakresie badań naukowych i innowacji 
w technicznej domenie kolei, w szczególności poprzez platformę technologiczną Europejskiego Komitetu Doradczego 
ds. Badań w dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC), jak również z działaniami w innych dziedzinach, jak określono w art. 2 
lit. k). 

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodni
czący komitetu. 

6. Po uzgodnieniu tego z przewodniczącym Komitet Naukowy może zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby. 

7. Komitet Naukowy przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. 

Artykuł 14 

Grupa Przedstawicieli Państw 

1. W skład Grupy Przedstawicieli Państw wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego 
i z każdego państwa stowarzyszonego w ramach programu „Horyzont 2020”. Grupa Przedstawicieli Państw wybiera 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich członków. 

2. Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje prze
wodniczący Grupy Przedstawicieli Państw. W posiedzeniach uczestniczą Dyrektor Wykonawczy i przewodniczący Rady 
Zarządzającej lub ich przedstawiciele. 

3. W posiedzeniach Grupy Przedstawicieli Państw mogą brać udział członkowie Komitetu ds. Jednolitego Europej
skiego Obszaru Kolejowego, ustanowionego na mocy art. 62 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/34/UE (1), lub ich przedstawiciele, a także członkowie Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei, usta
nowionego na mocy art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (2). 

4. Grupa Przedstawicieli Państw jest zaangażowana, a w szczególności dokonuje przeglądu informacji i wydaje opinie, 
w następujących kwestiach: 

a)  aktualizacja orientacji strategicznej i planu centralnego S2R oraz postępów w realizacji jego celów; 

b)  roczne plany prac Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; 

c) powiązania z programem „Horyzont 2020” i z innymi instrumentami finansowania unijnego i państw członkow
skich, w tym z instrumentem „Łącząc Europę” i EFSI; 

d)  powiązania z unijnym prawodawstwem dotyczącym transportu kolejowego i celem, jakim jest osiągnięcie jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; 

e)  zaangażowanie MŚP i zainteresowanych podmiotów spoza tradycyjnego sektora kolejowego. 

5. Grupa Przedstawicieli Państw przekazuje również informacje Wspólnemu Przedsięwzięciu S2R i pełni funkcje łącz
nika ze Wspólnym Przedsięwzięciem S2R w następujących kwestiach: 

a) statusu odpowiednich krajowych lub regionalnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz okreś
lania potencjalnych obszarów współpracy, obejmujących wdrażanie odpowiednich technologii, w celu umożliwienia 
synergii i zapobiegania powielaniu działań; 

b) konkretnych środków zastosowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym w zakresie wydarzeń upowszechniają
cych, specjalistycznych warsztatów technicznych i działań związanych z komunikacją. 
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6. Grupa Przedstawicieli Państw może z własnej inicjatywy przedstawiać Radzie Zarządzającej zalecenia i propozycje 
w kwestiach o charakterze technicznym, zarządczym i finansowym oraz w kwestii planów rocznych, w szczególności 
gdy kwestie te mają wpływ na interesy krajowe lub regionalne. Rada Zarządzająca uwzględnia te propozycje i informuje 
niezwłocznie Grupę Przedstawicieli Państw o działaniach, jakie podjęła w związku z tymi zaleceniami lub propozycjami, 
w tym podaje uzasadnienie w przypadku braku takich działań. 

7. Grupa Przedstawicieli Państw otrzymuje regularnie informacje, między innymi dotyczące udziału w działaniach 
finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R, wyniku wszystkich zaproszeń i realizacji wszystkich projektów, 
synergii z innymi właściwymi programami Unii i wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

8. Grupa Przedstawicieli Państw przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. 

Artykuł 15 

Grupy robocze 

1. Aby wykonywać zadania, o których mowa w art. 2, Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia S2R może 
powołać ograniczoną liczbę grup roboczych do wykonywania działań, które zostały im przekazane przez Radę Zarzą
dzającą. W skład tych grup wchodzą eksperci, a prace grup realizowane są w przejrzysty sposób. 

2. Eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych nie mogą być członkami personelu Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R. 

3. Aby zapewnić najszerszy możliwy zakres wiedzy specjalistycznej, Wspólne Przedsięwzięcie S2R wspiera i ułatwia 
uczestnictwo MŚP, organizacji badawczych i podmiotów spoza tradycyjnego sektora kolejowego w grupach roboczych. 

4. Grupom roboczym przewodniczy przedstawiciel Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. Komisja i Europejska Agencja 
Kolejowa uczestniczą w pracach grup roboczych w charakterze obserwatorów. 

Artykuł 16 

Źródła finansowania 

1. Działalność Wspólnego Przedsięwzięcia S2R jest finansowana wspólnie przez Unię i członków innych niż Unia 
i ich podmioty powiązane poprzez wkłady finansowe wnoszone w ratach i wkłady niepieniężne, w formie kosztów 
ponoszonych przez nich na realizację działań pośrednich niezwracanych przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R. 

2. Koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia S2R nie mogą przekroczyć 27 000 000 EUR i są pokrywane 
poprzez wkłady finansowe dzielone równo w ujęciu rocznym między Unię i członków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R 
innych niż Unia, z wyłączeniem ośrodków badawczych i uczelni wyższych. Wkład członków innych niż Unia ustala się 
proporcjonalnie do ich odpowiednich zobowiązań budżetowych. Ewentualna niewykorzystana część wkładu na pokrycie 
kosztów administracyjnych może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R. 

3. Koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia S2R pokrywane są za pomocą: 

a)  finansowego wkładu Unii; 

b)  wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków innych niż Unia oraz ich podmioty powiązane, mających 
postać kosztów poniesionych przez nich przy realizacji działań pośrednich pomniejszonych o wkład Wspólnego 
Przedsięwzięcia S2R i jakikolwiek inny wkład Unii w te koszty. 

4. Na zasoby Wspólnego Przedsięwzięcia S2R uwzględnione w jego budżecie składają się następujące wkłady: 

a)  wkłady finansowe członków w koszty administracyjne; 

b)  wkład finansowy Unii w koszty operacyjne; 
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c)  wszelkie przychody osiągnięte przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R; 

d)  wszelkie inne wkłady finansowe, środki i przychody. 

5. Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych przez członków Wspólnego Przedsięwzięcia S2R uznaje się za jego 
przychód. 

6. Wszystkie zasoby Wspólnego Przedsięwzięcia S2R przeznaczone są na realizację celów określonych w art. 2 niniej
szego rozporządzenia. 

7. Wszystkie aktywa wytworzone przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R lub przekazane mu na realizację jego celów 
określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia są własnością Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

8. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4, nie dokonuje się żadnych wypłat na rzecz członków Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R poprzez podział ewentualnej nadwyżki przychodów nad wydatkami. 

Artykuł 17 

Przydział wkładu Unii 

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

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

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

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

2. Finansowanie określone w ust. 1 jest przydzielane na podstawie oceny wniosków przez niezależnych ekspertów. 

3. Zobowiązania finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia S2R nie mogą przekraczać kwoty środków finansowych 
dostępnych lub zadeklarowanych w jego budżecie przez jego członków. 

Artykuł 18 

Rok budżetowy 

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. 

Artykuł 19 

Planowanie operacyjne i plany finansowe 

1. W oparciu o plan centralny S2R Dyrektor Wykonawczy opracowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia 
projekt rocznego planu prac, który obejmuje szczegółowy plan działań w zakresie badań naukowych i innowacji, działań 
administracyjnych i związany z nimi preliminarz wydatków na nadchodzący rok. Projekt planu prac obejmuje również 
wartość szacunkową wkładów, które mają zostać wniesione zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. b). 

2. Roczny plan prac na dany rok przyjmuje się do końca poprzedniego roku. Roczny plan prac jest podawany do 
wiadomości publicznej. 

3. Dyrektor Wykonawczy przygotowuje projekt budżetu rocznego na następny rok i przedstawia go Radzie Zarządza
jącej do przyjęcia. 
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4. Rada Zarządzająca przyjmuje budżet roczny na dany rok do końca poprzedniego roku. 

5. Roczny budżet dostosowuje się, aby uwzględnić kwotę wkładu Unii określoną w budżecie Unii. 

Artykuł 20 

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa 

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

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

a)  przeprowadzonych działań w zakresie badań naukowych, innowacji i innych działań oraz związanych z nimi 
wydatków; 

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

c) działań wybranych do finansowania, w tym w podziale na rodzaje uczestników, w tym MŚP, i na państwa, ze wskaza
niem wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R na rzecz poszczególnych uczestników i działań; 

d)  postępów w kierunku realizacji celów określonych w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i propozycji dalszych 
działań niezbędnych do zrealizowania tych celów. Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie 
z działalności przekazuje się Grupie Przedstawicieli Państw oraz podaje do wiadomości publicznej. 

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

4. Do dnia 1 marca kolejnego roku budżetowego księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia S2R przekazuje wstępne 
sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. 

Do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego Wspólne Przedsięwzięcie S2R przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetowego i finansowego. 

Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Wspólnego 
Przedsięwzięcia S2R, zgodnie z art. 148 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012, księgowy sporządza końcowe 
sprawozdanie rachunkowe Wspólnego Przedsięwzięcia S2R, a Dyrektor Wykonawczy przekazuje je Radzie Zarządzającej 
do zaopiniowania. 

Rada Zarządzająca przedstawia opinię na temat końcowego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R. 

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

Końcowe sprawozdanie rachunkowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada kolej
nego roku. 

Do dnia 30 września Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi przedsta
wione w sprawozdaniu rocznym. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Radzie Zarządzającej. 

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

5. Rachunki Wspólnego Przedsięwzięcia S2R są badane przez niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. 
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Artykuł 21 

Audyt wewnętrzny 

Wewnętrzny audytor Komisji posiada te same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R co 
w stosunku do Komisji. 

Artykuł 22 

Odpowiedzialność członków i ubezpieczenie 

1. Odpowiedzialność finansowa członków za długi Wspólnego Przedsięwzięcia S2R jest ograniczona do kwoty już 
wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kosztów administracyjnych. 

2. Wspólne Przedsięwzięcie S2R zawiera i utrzymuje odpowiednie umowy o ubezpieczenie. 

Artykuł 23 

Konflikt interesów 

1. W trakcie realizacji swoich działań Wspólne Przedsięwzięcie S2R, jego organy i personel unikają wszelkich 
konfliktów interesów. 

2. Rada Zarządzająca przyjmuje przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odnie
sieniu do jej członków, organów, personelu i pracowników oddelegowanych. Przepisy te mają na celu unikanie konfliktu 
interesów w odniesieniu do przedstawicieli członków zasiadających w Radzie Zarządzającej. 

Artykuł 24 

Likwidacja 

1. Wspólne Przedsięwzięcie S2R zostaje zlikwidowane z upływem okresu ustalonego w art. 1 niniejszego rozporzą
dzenia. 

2. Procedura likwidacyjna uruchamiana jest automatycznie, jeżeli Komisja lub wszyscy członkowie inni niż Unia 
wycofają się ze Wspólnego Przedsięwzięcia S2R. 

3. Do przeprowadzenia procedury likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia S2R Rada Zarządzająca wyznacza co 
najmniej jednego likwidatora, który działa zgodnie z jej decyzjami. 

4. W ramach likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia z jego aktywów pokrywa się jego zobowiązania oraz wydatki 
związane z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana pomiędzy podmioty będące w czasie likwidacji człon
kami, proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nie na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia 
S2R. Każda taka nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana do budżetu Unii. 

5. Ustanawia się procedurę ad hoc w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi umowami zawartymi 
lub decyzjami przyjętymi przez Wspólne Przedsięwzięcie S2R oraz wszelkimi umowami w sprawie zamówień publicz
nych o okresie obowiązywania dłuższym niż czas trwania przedsięwzięcia.  
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ZAŁĄCZNIK II 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA S2R INNI NIŻ UNIA 

1.  ALSTOM TRANSPORT 

2.  ANSALDO STS 

3.  BOMBARDIER TRANSPORTATION 

4.  CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES 

5.  NETWORK RAIL 

6.  SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

7.  THALES 

8.  TRAFIKVERKET  

17.6.2014 L 177/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail 

