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Amendement 25
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. brengt een gunstig advies uit over het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

Or. en

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van …
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 
een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 
waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
krachtens artikel 187 van het Verdrag 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen.

(3) Verordening (EU) nr. 1291/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 betreffende de 
vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie 2014-2020 (Kaderprogramma 
Horizon 2020)12 beoogt een groter effect 
op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door EU-financiering en -
middelen van de private sector te bundelen 
in publiek-private partnerschappen (PPS) 
voor gebieden waarop onderzoek en 
innovatie kunnen bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
aantrekken van private investeringen en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen dienen 
te zijn gebaseerd op een betrokkenheid op 
de lange termijn, waarbij sprake is van 
een evenwichtige bijdrage door alle 
partners, moeten worden afgerekend op 
het behalen van hun doelstellingen, en 
moeten worden afgestemd op de 



PE529.819v01-00 4/90 AM\1020418NL.doc

NL

strategische doelstellingen van de Unie 
inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. Het beheer en de werking van 
deze partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen.
Betrokkenheid van de Unie bij deze
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan krachtens 
artikel 187 van het Verdrag opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen.

__________________ __________________
12 PB … [KP H2020]. 12 PB … [KP H2020].

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van …
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12

beoogt een groter effect op onderzoek en 
innovatie te bewerkstelligen door EU-
financiering en -middelen van de private 
sector te bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 
waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 

(3) Verordening (EU) nr. 1291/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 beoogt een groter effect 
op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door financiële middelen 
van Horizon 2020 en de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen voor belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
aantrekken van private investeringen en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen dienen 
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het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
krachtens artikel 187 van het Verdrag 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen.

te zijn gebaseerd op een betrokkenheid op 
de lange termijn, waarbij sprake is van 
een evenwichtige bijdrage door alle 
partners, moeten worden afgerekend op 
het behalen van hun doelstellingen, en 
moeten worden afgestemd op de 
strategische doelstellingen van de Unie 
inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. Het beheer en de werking van 
deze partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen.
Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die
krachtens artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

__________________ __________________
12 PB … [KP H2020].

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 28
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 
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een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 
waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
krachtens artikel 187 van het Verdrag 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen.

een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 
waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
krachtens artikel 187 van het Verdrag 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen. Het beheer en de werking 
van deze partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen op 
basis van een langetermijnverplichting.

__________________ __________________
12 PB … [KP H2020]. 12 PB … [KP H2020].

Or. en

Amendement 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 
een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 
een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden
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waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
krachtens artikel 187 van het Verdrag 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen.

waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
versterken van de private investeringen in 
onderzoek en innovatie en het oplossen 
van maatschappelijke uitdagingen. Het 
beheer en de werking van deze
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn.
Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan krachtens 
artikel 187 van het Verdrag opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen.

__________________ __________________
12 PB … [KP H2020]. 12 PB … [KP H2020].

Or. en

Amendement 30
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
…/2013 van de Raad van ... 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
(2014-2020)13 dienen onder het 
kaderprogramma van Horizon 2020
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen te worden ondersteund 
onder de voorwaarden omschreven in dat
besluit.

(4) Overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1291/2013 en Besluit 2013/743/EU van 
de Raad dienen onder Besluit 
nr. 1982/2006/EG opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen verder 
te worden ondersteund onder de 
voorwaarden omschreven in Besluit (EU) 
nr. …/2013.

__________________ __________________
13 PB … [SP H2020].

Or. en
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Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 31
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
…/2013 van de Raad van ... 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (2014-
2020)13 dienen onder het kaderprogramma 
van Horizon 2020 opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in dat besluit.

(4) Overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1291/2013 en Besluit (EU) nr. …/2013 
van de Raad van ... 2013 betreffende de 
vaststelling van het specifieke programma 
voor de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 (2014-2020)13 dienen onder 
het kaderprogramma van Horizon 2020 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen te worden ondersteund 
onder de voorwaarden omschreven in dat 
besluit.

__________________ __________________
13 PB … [SP H2020]. 13 PB … [SP H2020].

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 32
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de resolutie van het Europees 
Parlement van 10 september 2013 over 
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bevordering van een Europese 
vervoerstechnologiestrategie voor de 
toekomstige duurzame mobiliteit in 
Europa (2012/2298(INI)) werd onder 
meer vastgesteld dat er duurzame 
infrastructuurelementen moeten worden 
ontwikkeld ter bevordering van het 
overschakelen op het gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen als hout en 
composietmaterialen in 
spoorweginfrastructuurelementen.

Or. en

Amendement 33
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren teneinde de overschakeling 
naar een meer geïntegreerde, efficiënte, 
duurzame en aantrekkelijke EU-
spoorwegmarkt te faciliteren en te 
versnellen overeenkomstig de commerciële 
behoeften van de spoorwegsector en de 
algemene doelstelling om een eengemaakte 
Europese spoorwegruimte tot stand te 
brengen. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet met name 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
van het Witboek 2011 en het vierde 
spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
spoornet, zodat het spoor effectief kan 

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren teneinde de overschakeling 
naar een meer geïntegreerde, efficiënte, 
duurzame en aantrekkelijke EU-
spoorwegmarkt te faciliteren en te 
versnellen overeenkomstig de commerciële 
behoeften van de spoorwegsector en de 
algemene doelstelling om een eengemaakte 
Europese spoorwegruimte tot stand te 
brengen. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet met name 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
van het Witboek 2011 en het vierde 
spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere en duurzamere 
spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
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concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit; en 
de reductie van de externe kosten van 
spoorvervoer. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

spoornet, zodat het spoor effectief kan 
concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit en 
intermodaliteit; en de reductie van de 
externe kosten van spoorvervoer, zoals 
energieverbruik en lawaaibestrijding 
aan de bron. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

Or. en

Amendement 34
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren teneinde de overschakeling 
naar een meer geïntegreerde, efficiënte, 
duurzame en aantrekkelijke EU-
spoorwegmarkt te faciliteren en te 
versnellen overeenkomstig de commerciële 
behoeften van de spoorwegsector en de 
algemene doelstelling om een eengemaakte 
Europese spoorwegruimte tot stand te 
brengen. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet met name 
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
van het Witboek 2011 en het vierde 

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren en tegelijkertijd nieuwe 
werkgelegenheid te creëren, teneinde de 
overschakeling naar een meer 
geïntegreerde, efficiënte, duurzame en 
aantrekkelijke EU-spoorwegmarkt te 
faciliteren en te versnellen overeenkomstig 
de commerciële behoeften van de 
spoorwegsector en de algemene 
doelstelling om een eengemaakte Europese 
spoorwegruimte tot stand te brengen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
moet met name bijdragen aan de specifieke 
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spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
spoornet, zodat het spoor effectief kan 
concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit; en 
de reductie van de externe kosten van 
spoorvervoer. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

doelstelling van het Witboek 2011 en het 
vierde spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
spoornet, zodat het spoor effectief kan 
concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit; en 
de reductie van de externe kosten van 
spoorvervoer. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

Or. en

Amendement 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren teneinde de overschakeling 
naar een meer geïntegreerde, efficiënte, 
duurzame en aantrekkelijke EU-
spoorwegmarkt te faciliteren en te 
versnellen overeenkomstig de commerciële 
behoeften van de spoorwegsector en de 
algemene doelstelling om een eengemaakte 
Europese spoorwegruimte tot stand te 
brengen. De Gemeenschappelijke 

(7) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail (hierna: Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R) moet worden opgericht 
als PPS die als doel heeft het EU-
onderzoek en de investeringen in innovatie 
in de spoorwegsector te stimuleren en beter 
te coördineren teneinde de overschakeling 
naar een meer geïntegreerde, 
gebruiksvriendelijke, efficiënte, duurzame 
en aantrekkelijke EU-spoorwegmarkt te 
faciliteren en te versnellen overeenkomstig 
de commerciële behoeften van de 
spoorwegsector en de algemene 
doelstelling om een eengemaakte Europese 
spoorwegruimte tot stand te brengen. De 
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Onderneming S2R moet met name
bijdragen aan de specifieke doelstelling 
van het Witboek 2011 en het vierde 
spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
spoornet, zodat het spoor effectief kan 
concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit; en 
de reductie van de externe kosten van 
spoorvervoer. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
moet met name bijdragen aan de specifieke 
doelstelling van het Witboek 2011 en het 
vierde spoorwegpakket, waaronder een 
efficiëntere spoorwegsector voor de 
overheidsfinanciën, een sterke uitbreiding 
of modernisering van de capaciteit van het 
spoornet, zodat het spoor effectief kan 
concurreren en een veel groter 
marktaandeel in passagiers- en 
goederenvervoer kan verwerven; een 
verbetering van de kwaliteit van de 
spoorvervoersdiensten door in te spelen op 
de behoeften van treinpassagiers en 
verladers; het wegwerken van technische 
belemmeringen inzake interoperabiliteit; en 
de reductie van de externe kosten van 
spoorvervoer. De voortgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R bij 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet worden getoetst aan kernprestatie-
indicatoren.

Or. en

Amendement 36
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet op open en 
transparante wijze werken en alle
relevante informatie tijdig verstrekken 
aan de betrokken instanties, en moet haar 
activiteiten bevorderen, onder meer via 
voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten 
voor een breder publiek. Het reglement 
van orde van de instanties van de 
gemeenschappelijke onderneming moet 
openbaar worden gemaakt.

Or. en
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Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 37
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming SR2 moet op open en 
transparante wijze werken en alle 
relevante informatie tijdig verstrekken 
aan de betrokken instanties, en moet haar 
activiteiten bevorderen, onder meer via 
voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten 
voor een breder publiek. Het reglement 
van orde van de instanties van de 
gemeenschappelijke onderneming moet 
openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 38
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een substantiële bijdrage van de 
industrie is een essentieel aspect van het 
initiatief S2R. Het is derhalve van 
fundamenteel belang dat tegenover de 

(10) Een substantiële bijdrage van de 
industrie is een essentieel aspect van het 
initiatief S2R. Het is derhalve van 
fundamenteel belang dat tegenover de 
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overheidsmiddelen voor S2R een minstens 
even grote inbreng door de industrie staat. 
Het lidmaatschap staat derhalve open voor 
andere openbare of private entiteiten die de 
nodige middelen voor onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van S2R willen 
inbrengen.

overheidsmiddelen voor S2R een minstens 
even grote inbreng door de industrie staat. 
Het lidmaatschap staat derhalve open voor 
andere openbare of private entiteiten die de 
nodige middelen voor onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van S2R willen 
inbrengen. Entiteiten die middelen willen 
inbrengen krijgen een gelijkwaardige rol 
in het beheer van de gemeenschappelijke 
onderneming, als stichtende leden.

Or. en

Amendement 39
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Horizon 2020 moet bijdragen tot 
het slechten van de onderzoeks- en 
innovatiekloof in de Unie door synergieën 
met de Europese Structuur- en 
investeringsfondsen te bevorderen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
moet derhalve gericht zijn op de 
ontwikkeling van nauwe wisselwerkingen 
met de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, die specifiek kunnen 
bijdragen aan de versterking van de 
lokale, regionale en nationale onderzoeks-
en innovatiecapaciteiten op het terrein 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R en die de inspanningen op het gebied 
van slimme specialisatie kunnen 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.
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Amendement 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk 
in de vorm van subsidies aan leden en via 
de meest geschikte maatregelen zoals 
aankopen of subsidies na oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen en om de eerlijke deelname 
van andere ondernemingen (in het 
bijzonder kmo's) en andere investeerders 
te waarborgen, moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R de 
EU-bijdrage aan de acties via open en 
transparante procedures verstrekken,
hoofdzakelijk in de vorm van subsidies aan 
leden, zoals aankopen of subsidies na open 
en transparante oproepen tot het indienen 
van voorstellen.

Or. en

Amendement 41
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan leden en via de 
meest geschikte maatregelen zoals 
aankopen of subsidies na oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen en om de modernisering 
van een geïntegreerde Europese 
spoorwegsector te ondersteunen, moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan leden en via de 
meest geschikte maatregelen zoals 
aankopen of subsidies na oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

Or. en
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Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R moet op transparante wijze werken en 
alle beschikbare relevante informatie 
verstrekken aan de betrokken instanties en 
haar activiteiten dienovereenkomstig 
promoten.

(13) De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R moet op transparante wijze werken en 
een mechanisme instellen voor overleg 
met alle belanghebbende actoren die 
gebruikmaken van de goederen en 
diensten van de spoorwegsector, en alle 
beschikbare relevante informatie 
verstrekken aan de betrokken instanties en 
haar activiteiten dienovereenkomstig 
promoten.

Or. en

Amendement 43
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R moet op transparante wijze werken en 
alle beschikbare relevante informatie 
verstrekken aan de betrokken instanties en 
haar activiteiten dienovereenkomstig 
promoten.

(13) De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R moet op open en transparante wijze 
werken en alle beschikbare relevante 
informatie verstrekken aan de betrokken 
instanties en haar activiteiten 
dienovereenkomstig promoten.

Or. en

Amendement 44
Josefa Andrés Barea
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet tevens 
gebruikmaken van door de Commissie 
beheerde elektronische middelen om te 
zorgen voor openheid en transparantie en 
om deelname te vereenvoudigen. Derhalve 
moeten de door de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R gelanceerde oproepen 
tot het indienen van voorstellen ook 
worden gepubliceerd op de portaalsite 
voor deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020. Bovendien moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
in een passend formaat en met een 
frequentie die in overeenstemming is met 
de verslagleggingsvereisten van de 
Commissie, relevante gegevens 
beschikbaar stellen over onder meer 
voorstellen, aanvragers, subsidies en 
deelnemers, om deze op te kunnen nemen
in de door de Commissie beheerde 
elektronische verslagleggings- en 
verspreidingssystemen in het kader van 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 45
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 16



PE529.819v01-00 18/90 AM\1020418NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties onder contract dient te 
gebeuren met inachtneming van 
Verordening (EU) nr. … /2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van …
2013 tot vaststelling van de regels voor de 
deelname aan en de verspreiding van de 
resultaten van "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)".16

(16) Deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties onder contract dient te 
gebeuren met inachtneming van 
Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de regels voor de deelname 
aan en de verspreiding van de resultaten 
van "Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)".
De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R moet bovendien zorgen voor de 
consequente toepassing van deze regels op 
basis van door de Commissie vastgestelde 
desbetreffende maatregelen.

__________________ __________________
16 PB … [DR H2020].

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 46
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties onder contract dient te 
gebeuren met inachtneming van 
Verordening (EU) nr. … /2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van de regels voor de 
deelname aan en de verspreiding van de 
resultaten van "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 

(16) Deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties onder contract dient te 
gebeuren met inachtneming van 
Verordening (EU) nr. … /2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van de regels voor de 
deelname aan en de verspreiding van de 
resultaten van "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
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innovatie (2014-2020)".16 innovatie (2014-2020)".16 De 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
moet bovendien zorgen voor de 
consequente toepassing van deze regels op 
basis van door de Commissie vastgestelde 
desbetreffende maatregelen.

__________________ __________________
16 PB … [DR H2020]. 16 PB … [DR H2020].

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet bij de 
classificatie van technologisch onderzoek, 
productontwikkeling en 
demonstratieactiviteiten rekening houden 
met de OESO-definities betreffende het 
niveau van technologische paraatheid 
(TRL).

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk met betrekking tot alle GTI's die onderzoek verrichten op terreinen 
waarop het TRL-concept breed wordt toegepast, zoals vervoersonderzoek. Dit amendement 
weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-pakket.
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Amendement 48
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en samenhang, moet bij 
alle oproepen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van S2R de 
looptijd van het kaderprogramma 
Horizon 2020 in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 49
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag kan het instellingsbesluit 
van door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van die organen of instanties 
door de Rekenkamer uitsluiten.
Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder 
meer advies moet uitbrengen over de
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 

(21) Met het oog op de specifieke aard en 
de huidige status van de 
gemeenschappelijke ondernemingen, en 
om te zorgen voor continuïteit met het
zevende kaderprogramma, moet de
afzonderlijke kwijting voor de
gemeenschappelijke ondernemingen 
worden gehandhaafd. In afwijking van 
artikel 60, lid 7, en artikel 209 van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
moet derhalve voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R kwijting worden 
verleend door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad. De 
verslagleggingsvereisten als bedoeld in 
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wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R hoeven niet te worden 
onderzocht door de Rekenkamer omdat 
moet worden vermeden dat die rekeningen 
tweemaal worden onderzocht.

artikel 60, lid 5, zijn dus niet van 
toepassing op de bijdrage van de Unie aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, maar moeten zo veel mogelijk 
worden afgestemd op de vereisten voor 
organen zoals voorzien in artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
De controle van de rekeningen en van de
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen dient door de
Rekenkamer te worden verricht.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 50
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag kan het instellingsbesluit 
van door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van die organen of instanties 
door de Rekenkamer uitsluiten.
Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder 
meer advies moet uitbrengen over de
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 

(21) Met het oog op de specifieke aard en 
de huidige status van de 
gemeenschappelijke ondernemingen, en 
om te zorgen voor continuïteit met het
zevende kaderprogramma, moet de
afzonderlijke kwijting voor de
gemeenschappelijke ondernemingen 
worden gehandhaafd. In afwijking van 
artikel 60, lid 7, en artikel 209 van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
moet derhalve voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R kwijting worden 
verleend door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad. De 
verslagleggingsvereisten als bedoeld in 
artikel 60, lid 5, zijn dus niet van 
toepassing op de bijdrage van de Unie aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
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Onderneming S2R hoeven niet te worden 
onderzocht door de Rekenkamer omdat 
moet worden vermeden dat die rekeningen 
tweemaal worden onderzocht.

S2R, maar moeten zo veel mogelijk 
worden afgestemd op de vereisten voor 
organen zoals voorzien in artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
De controle van de rekeningen en van de
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen dient door de
Rekenkamer te worden verricht.

Or. en

Amendement 51
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag kan het instellingsbesluit 
van door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van die organen of instanties 
door de Rekenkamer uitsluiten.
Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder 
meer advies moet uitbrengen over de
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R hoeven niet te worden 
onderzocht door de Rekenkamer omdat 
moet worden vermeden dat die rekeningen 
tweemaal worden onderzocht.

(21) Met het oog op de specifieke aard en 
de huidige status van de 
gemeenschappelijke ondernemingen, en 
om te zorgen voor continuïteit met het
zevende kaderprogramma, moet de
afzonderlijke kwijting voor de
gemeenschappelijke ondernemingen 
worden gehandhaafd. In afwijking van 
artikel 60, lid 7, en artikel 209 van
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
moet derhalve voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R kwijting worden 
verleend door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad. De 
verslagleggingsvereisten als bedoeld in 
artikel 60, lid 5, zijn dus niet van 
toepassing op de bijdrage van de Unie aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, maar moeten zo veel mogelijk 
worden afgestemd op de vereisten voor 
organen zoals voorzien in artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
De controle van de rekeningen en van de
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen dient door de
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Rekenkamer te worden verricht.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 52
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en samenhang, moet bij 
alle oproepen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van S2R de 
looptijd van het kaderprogramma 
Horizon 2020 in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 53
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Horizon 2020 moet bijdragen tot 
het slechten van de onderzoeks- en 
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innovatiekloof in de Unie door synergieën 
met de Europese Structuur- en 
investeringsfondsen te bevorderen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
moet derhalve gericht zijn op de 
ontwikkeling van nauwe wisselwerkingen 
met de Europese Structuur- en 
investeringsfondsen, die specifiek kunnen 
bijdragen tot de versterking van de lokale, 
regionale en nationale onderzoeks- en 
innovatiecapaciteiten op het terrein van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R en die de inspanningen op het gebied 
van slimme specialisatie kunnen 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 54
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 quater) De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R moet tevens 
gebruikmaken van door de Commissie 
beheerde elektronische middelen om te 
zorgen voor openheid en transparantie en 
om deelname te vereenvoudigen. Derhalve 
moeten de door de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R gelanceerde oproepen 
tot het indienen van voorstellen ook 
worden gepubliceerd op de portaalsite 
voor deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020. Bovendien moet de 
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Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
in een passend formaat en met een 
frequentie die in overeenstemming is met 
de verslagleggingsvereisten van de 
Commissie, relevante gegevens 
beschikbaar stellen over onder meer 
voorstellen, aanvragers, subsidies en 
deelnemers, om deze op te kunnen nemen 
in de door de Commissie beheerde 
elektronische verslagleggings- en 
verspreidingssystemen in het kader van 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 quinquies) Gezien het belang van 
voortdurende innovatie voor het 
concurrentievermogen van de 
vervoersector van de Unie en het aantal 
gemeenschappelijke ondernemingen op 
dit terrein, moet, met name gelet op de 
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020, 
tijdig worden geanalyseerd of de 
inspanningen in collaboratief onderzoek 
op vervoersterrein geschikt zijn.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk voor alle GTI's met betrekking tot vervoersonderzoek. Dit amendement 



PE529.819v01-00 26/90 AM\1020418NL.doc

NL

weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-pakket.

Amendement 56
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de coördinatie en het 
beheer van de EU-investeringen in 
onderzoek en innovatie in de Europese 
spoorwegsector wordt tot 
31 december 2024 een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht als bedoeld in 
artikel 187 van het Verdrag (de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail of Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R).

1. Met het oog op de coördinatie en het 
beheer van de EU-investeringen in 
onderzoek en innovatie in de Europese 
spoorwegsector wordt tot 
31 december 2024 een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht als bedoeld in 
artikel 187 van het Verdrag (de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail of Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R). Om rekening te 
houden met de looptijd van het 
kaderprogramma Horizon 2020, moeten 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
in het kader van S2R uiterlijk op 
31 december 2020 worden gelanceerd. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
mogen oproepen tot het indienen van 
voorstellen uiterlijk op 31 december 2021 
worden gelanceerd.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 57
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1



AM\1020418NL.doc 27/90 PE529.819v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de coördinatie en het 
beheer van de EU-investeringen in 
onderzoek en innovatie in de Europese 
spoorwegsector wordt tot 
31 december 2024 een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht als bedoeld in 
artikel 187 van het Verdrag (de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail of Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R).

1. Met het oog op de coördinatie en het 
beheer van de EU-investeringen in 
onderzoek en innovatie in de Europese 
spoorwegsector wordt tot 
31 december 2024 een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht als bedoeld in 
artikel 187 van het Verdrag (de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail of Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R). Om rekening te 
houden met de looptijd van het 
kaderprogramma Horizon 2020, moeten 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
in het kader van S2R uiterlijk op 
31 december 2020 worden gelanceerd. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
mogen oproepen tot het indienen van 
voorstellen uiterlijk op 31 december 2021 
worden gelanceerd.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De zetel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R bevindt zich in Brussel,
België.

4. De zetel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R bevindt zich in 
Boekarest, Roemenië.

Or. ro
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Amendement 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
totstandbrenging van de Europese 
spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, concurrerend, efficiënt en 
duurzaam Europees spoorwegsysteem en
tot een modale verschuiving van 
wegverkeer en luchtvaart naar vervoer per 
spoor. Projecten bestrijken rollend 
materieel, infrastructuur en verkeersbeheer 
(voor de marktsegmenten goederen, 
passagiersverkeer over lange afstand, 
regionaal, lokaal en stedelijk vervoer), 
alsmede de intermodale verknoping tussen 
het spoor en andere vervoerswijzen met het 
oog op het aanbieden van geïntegreerde 
reis- en vervoersoplossingen van deur-tot-
deur – van ondersteuning bij de transactie 
tot bijstand onderweg;

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
totstandbrenging van de Europese 
spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, gebruiksvriendelijk (ook 
voor personen met beperkte mobiliteit), 
concurrerend, efficiënt en duurzaam 
Europees spoorwegsysteem, tot een modale 
verschuiving van wegverkeer en luchtvaart 
naar vervoer per spoor, en tot de 
ontwikkeling van een sterke en 
concurrerende Europese 
spoorwegindustrie. Projecten bestrijken 
rollend materieel, infrastructuur en 
verkeersbeheer (voor de marktsegmenten 
goederen, passagiersverkeer over lange 
afstand, regionaal, lokaal en stedelijk 
vervoer), alsmede de intermodale 
verknoping tussen het spoor en andere 
vervoerswijzen met het oog op het 
aanbieden van geïntegreerde reis- en 
vervoersoplossingen van deur-tot-deur –
van ondersteuning bij de transactie tot 
bijstand onderweg;

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
totstandbrenging van de Europese 
spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, concurrerend, efficiënt en 
duurzaam Europees spoorwegsysteem en 
tot een modale verschuiving van 
wegverkeer en luchtvaart naar vervoer per 
spoor. Projecten bestrijken rollend 
materieel, infrastructuur en verkeersbeheer 
(voor de marktsegmenten goederen, 
passagiersverkeer over lange afstand, 
regionaal, lokaal en stedelijk vervoer), 
alsmede de intermodale verknoping tussen 
het spoor en andere vervoerswijzen met het 
oog op het aanbieden van geïntegreerde 
reis- en vervoersoplossingen van deur-tot-
deur – van ondersteuning bij de transactie 
tot bijstand onderweg;

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
totstandbrenging van een veiliger Europese 
spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, concurrerend, efficiënt en 
duurzaam Europees spoorwegsysteem en 
tot een modale verschuiving van 
wegverkeer en luchtvaart naar vervoer per 
spoor. Projecten bestrijken rollend 
materieel, elektronische toepassingen voor 
het spoorvervoer (ERTMS, ETCS),
infrastructuur en verkeersbeheer (voor de 
marktsegmenten goederen, 
passagiersverkeer over lange afstand, 
trans-Europees, regionaal, lokaal en 
stedelijk vervoer), alsmede de intermodale 
verknoping tussen het spoor en andere 
vervoerswijzen met het oog op het 
aanbieden van geïntegreerde en veilige 
reis- en vervoersoplossingen van deur-tot-
deur – van ondersteuning bij de transactie 
tot bijstand onderweg;

Or. ro

Amendement 61
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
totstandbrenging van de Europese 

(b) via een omvattende en gecoördineerde 
aanpak van op de behoeften van het 
spoorwegsysteem en zijn gebruikers 
afgestemde onderzoeks- en 
innovatieprojecten bijdragen tot de 
ontwikkeling van een wereldwijd 
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spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, concurrerend, efficiënt en 
duurzaam Europees spoorwegsysteem en 
tot een modale verschuiving van 
wegverkeer en luchtvaart naar vervoer per 
spoor. Projecten bestrijken rollend 
materieel, infrastructuur en verkeersbeheer 
(voor de marktsegmenten goederen, 
passagiersverkeer over lange afstand, 
regionaal, lokaal en stedelijk vervoer), 
alsmede de intermodale verknoping tussen 
het spoor en andere vervoerswijzen met het 
oog op het aanbieden van geïntegreerde 
reis- en vervoersoplossingen van deur-tot-
deur – van ondersteuning bij de transactie 
tot bijstand onderweg;

concurrerende Europese spoorwegsector, 
tot de totstandbrenging van de Europese 
spoorwegruimte, tot een snellere en 
goedkopere overschakeling naar een 
aantrekkelijker, concurrerend, efficiënt en 
duurzaam Europees spoorwegsysteem en 
tot een modale verschuiving van 
wegverkeer en luchtvaart naar vervoer per 
spoor. Projecten bestrijken rollend 
materieel, infrastructuur en verkeersbeheer 
(voor de marktsegmenten goederen, 
passagiersverkeer over lange afstand, 
regionaal, lokaal en stedelijk vervoer), 
alsmede de intermodale verknoping tussen 
het spoor en andere vervoerswijzen met het 
oog op het aanbieden van geïntegreerde 
reis- en vervoersoplossingen van deur-tot-
deur – van ondersteuning bij de transactie 
tot bijstand onderweg;

Or. en

Amendement 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) optreden als centraal aanspreekpunt
voor op EU-niveau gefinancierde 
onderzoeks- en innovatieprojecten op het 
gebied van spoorvervoer, de coördinatie 
tussen die projecten waarborgen en alle 
belanghebbenden relevante informatie 
verstrekken;

(d) een centrale rol spelen in op EU-
niveau gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieprojecten op het gebied van 
spoorvervoer, de coördinatie tussen die 
projecten waarborgen en alle 
belanghebbenden relevante informatie 
verstrekken;

Or. en

Amendement 63
Jens Rohde, Kent Johansson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) actief promoten van de deelname en 
sterke betrokkenheid van alle relevante 
belanghebbenden uit de volledige 
spoorwaardeketen alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegindustrie, met name 
fabrikanten van spooruitrusting (zowel 
rollend materieel als 
treinbesturingssystemen) en hun 
toeleveranciers, infrastructuurbeheerders, 
spoorwegexploitanten (goederen en 
passagiers), leasingbedrijven van 
spoorvoertuigen, certificeringsbureaus, 
belangenorganisaties van 
beroepspersoneel, gebruikersverenigingen
(goederen en passagiers) en relevante 
wetenschappelijke instellingen of de 
relevante wetenschappelijke gemeenschap. 
Deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen als gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie20, wordt aangemoedigd.

(e) actief promoten van de deelname en 
sterke betrokkenheid van alle relevante 
belanghebbenden uit de volledige 
spoorwaardeketen alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegindustrie, met name 
fabrikanten van spooruitrusting (zowel 
rollend materieel als treinbesturings- en 
verkeersbeheersystemen) en hun 
toeleveranciers, infrastructuurbeheerders, 
spoorwegexploitanten (goederen en 
passagiers), leasingbedrijven van 
spoorvoertuigen, certificeringsbureaus, 
belangenorganisaties van 
beroepspersoneel, gebruikersverenigingen 
(goederen en passagiers) en relevante 
wetenschappelijke instellingen of de 
relevante wetenschappelijke gemeenschap. 
Deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen als gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie20, wordt aangemoedigd.

__________________ __________________
20 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

20 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Or. en

Amendement 64
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) actief promoten van de deelname en 
sterke betrokkenheid van alle relevante 

(e) actief promoten van de deelname en 
sterke betrokkenheid van alle relevante 
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belanghebbenden uit de volledige 
spoorwaardeketen alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegindustrie, met name 
fabrikanten van spooruitrusting (zowel 
rollend materieel als 
treinbesturingssystemen) en hun 
toeleveranciers, infrastructuurbeheerders, 
spoorwegexploitanten (goederen en 
passagiers), leasingbedrijven van 
spoorvoertuigen, certificeringsbureaus, 
belangenorganisaties van 
beroepspersoneel, gebruikersverenigingen 
(goederen en passagiers) en relevante 
wetenschappelijke instellingen of de 
relevante wetenschappelijke gemeenschap. 
Deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen als gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie20, wordt aangemoedigd.

belanghebbenden uit de volledige 
spoorwaardeketen alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegindustrie, met name 
fabrikanten van spooruitrusting (zowel 
rollend materieel als 
treinbesturingssystemen) en hun 
toeleveranciers, infrastructuurbeheerders, 
spoorwegexploitanten (goederen en 
passagiers), leasingbedrijven van 
spoorvoertuigen, certificeringsbureaus, 
vakbondsvertegenwoordigers, 
belangenorganisaties van 
beroepspersoneel, gebruikersverenigingen 
(goederen en passagiers) en relevante 
wetenschappelijke instellingen of de 
relevante wetenschappelijke gemeenschap. 
Deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen als gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie20, wordt aangemoedigd.

__________________ __________________
20 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

20 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Or. en

Motivering

Nieuwe technologieën en technische normen kunnen – hoe technisch ze ook lijken te zijn – een 
grote impact hebben op werknemers, met name op de veiligheid op het werk en de 
arbeidsvoorwaarden. De betrokkenheid van de industrie, maar ook die van 
vakbondsvertegenwoordigers moet worden gewaarborgd.

Amendement 65
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) maatregelen uitvoeren ter 
bevordering van de deelname van kmo's, 
universiteiten en onderzoekscentra. In dit 
verband moeten belemmeringen voor de 
deelname van nieuwkomers aan het 
programma worden geïdentificeerd en 
aangepakt.

Or. en

Amendement 66
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) streven naar complementariteit en 
nauwe synergieën met de 
Structuurfondsen om de onderzoeks- en 
innovatiekloof in Europa te helpen 
slechten. Interoperabiliteit tussen de twee 
instrumenten en cumulatieve of 
gecombineerde financiering waar 
mogelijk bevorderen. Binnen deze context 
zullen de maatregelen erop gericht zijn 
het potentieel van de aanwezige talenten 
in Europa volledig te benutten, en daarbij 
het economische en sociale effect van 
onderzoek en innovatie te optimaliseren, 
terwijl de maatregelen zich duidelijk 
onderscheiden maar toch aanvullend zijn 
met betrekking tot het beleid en de 
activiteiten van de cohesiefondsen.

Or. en

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toename met 100 % van de 
capaciteit van het spoorvervoerssysteem 
om tegemoet te komen aan de grotere 
vraag naar passagiers- en goederenvervoer 
per spoor;

(b) een toename van de capaciteit van het 
spoorvervoerssysteem om tegemoet te 
komen aan de grotere vraag naar 
passagiers- en goederenvervoer per spoor;

Or. ro

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een toename met 50 % van de 
betrouwbaarheid en stiptheid van 
spoorvervoersdiensten;

(c) een toename van de betrouwbaarheid en 
stiptheid van spoorvervoersdiensten;

Or. ro

Amendement 69
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een toename met 50 % van 
duurzame infrastructuurelementen op 
basis van hernieuwbare grondstoffen, 
zoals hout en composietmaterialen in 
spoorweginfrastructuurelementen, met 
name aan de hand van O&O-activiteiten 
gericht op de ontwikkeling van 
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alternatieven voor creosoot voor het 
impregneren van houten bielzen, waarvan 
het gebruik in 2018 op grond van EU-
wetgeving wordt gestaakt;

Or. en

(Resolutie van het Europees Parlement van 10 september 2013 over bevordering van een 
Europese vervoerstechnologiestrategie voor de toekomstige duurzame mobiliteit in Europa 

(2012/2298(INI)).)

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) verbetering van de 
veiligheidsnormen voor het spoorvervoer;

Or. ro

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
Shift2Rail bedraagt maximaal EUR 
450 miljoen, met inbegrip van EVA-
bijdragen, en wordt betaald uit de 
kredieten in de algemene begroting van de 
Unie die gereserveerd zijn voor het 
specifieke programma van Horizon 2020 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, onder c), punt iv), en de artikelen 60 
en 61 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 voor organen als bedoeld in 
artikel 209 van die verordening. Dat bedrag 

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
Shift2Rail bedraagt maximaal EUR 
450 miljoen, met inbegrip van de bijdragen 
van de lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), en wordt 
betaald uit de kredieten in de algemene 
begroting van de Unie die gereserveerd 
zijn voor het specifieke programma van 
Horizon 2020 tot uitvoering van het 
kaderprogramma Horizon 2020 
overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), 
punt iv), en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 



PE529.819v01-00 36/90 AM\1020418NL.doc

NL

omvat: voor organen als bedoeld in artikel 209 van 
die verordening. Dat bedrag omvat:

Or. en

Amendement 72
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bovenop de in lid 1 bedoelde bijdrage 
kunnen aanvullende fondsen uit andere 
EU-instrumenten worden toegewezen om 
de acties voor de implementatie van 
belangrijke resultaten van de 
Gemeenschappelijk Onderneming S2R te 
ondersteunen.

2. Bovenop de in lid 1 bedoelde bijdrage 
kunnen aanvullende fondsen uit andere 
EU-instrumenten worden toegewezen om 
de acties voor de implementatie van 
belangrijke innovatieve resultaten van de 
Gemeenschappelijk Onderneming S2R te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 73
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen haar 
onderzoeks- en innovatiebeleid uit te 
stippelen en aan haar verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen;

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen aan haar 
verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen, 
waaronder op de portaalsite voor 
deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020;

(d bis) bepalingen om oproepen tot het 
indienen van voorstellen van de 
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Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
ook te publiceren op de portaalsite voor 
deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 74
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen haar 
onderzoeks- en innovatiebeleid uit te 
stippelen en aan haar verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen;

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen haar 
onderzoeks- en innovatiebeleid uit te 
stippelen en aan haar verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen, 
waaronder op de portaalsite voor 
deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 75
Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen haar 
onderzoeks- en innovatiebeleid uit te 
stippelen en aan haar verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen;

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen haar 
onderzoeks- en innovatiebeleid uit te 
stippelen en aan haar verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen, met 
inbegrip van volledige informatie over alle 
voorstellen en subsidieovereenkomsten en 
hun partners die tijdig moet worden 
opgenomen in de mondiale database van 
Horizon 2020 (ECORDA);

Or. en

Amendement 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bepalingen om oproepen tot het 
indienen van voorstellen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
ook te publiceren op de portaalsite voor 
deelnemers en via andere door de 
Commissie beheerde elektronische 
verspreidingswijzen met betrekking tot 
Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.
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Amendement 77
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de waardering in natura van de 
bijdragen als bedoeld in het tweede lid 
onder b), en in bepaling 15, lid 3, onder b), 
van de in bijlage I vastgestelde statuten 
worden de kosten vastgesteld volgens de 
gebruikelijke kostenberekeningsmethoden 
van de betreffende entiteiten, 
overeenkomstig de boekhoudkundige 
normen die van toepassing zijn in het land 
waar de betrokken entiteit is gevestigd en 
overeenkomstig de geldende internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke externe auditor die is 
aangewezen door de betreffende entiteit. 
De raming van de bijdragen wordt door de 
gemeenschappelijke onderneming S2R 
geverifieerd. Indien er twijfel blijft 
bestaan, mag de waardering worden 
gecontroleerd door de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, overeenkomstig 
bepaling 20 van de statuten.

4. Voor de waardering van de bijdragen als 
bedoeld in het tweede lid onder b), en in 
bepaling 15, lid 3, onder b), van de in 
bijlage I vastgestelde statuten worden de 
kosten vastgesteld volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van de 
betreffende entiteiten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar de 
betrokken entiteit is gevestigd en 
overeenkomstig de geldende internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke externe auditor die is 
aangewezen door de betreffende entiteit. 
De waarderingsmethode mag door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden geverifieerd indien er twijfel
bestaat rond de certificering. Voor de 
toepassing van deze verordening worden
de kosten die gemaakt worden bij 
aanvullende activiteiten niet gecontroleerd
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R of door enige instantie van de Unie.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 78
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In aanvulling op lid 5, kan de 
Commissie overgaan tot het beëindigen, 
evenredig verlagen of opschorten van de 
financiële bijdrage van de Unie aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
dan wel tot het inleiden van de in 
bepaling 23, lid 2, van de in bijlage I 
opgenomen statuten bedoelde 
ontbindingsprocedure indien de leden of de 
aan hen gelieerde entiteiten de in het 
tweede lid bedoelde bijdragen niet
verstrekken, slechts gedeeltelijk 
verstrekken of te laat verstrekken.

6. In aanvulling op lid 5, kan de 
Commissie overgaan tot het beëindigen, 
evenredig verlagen of opschorten van de 
financiële bijdrage van de Unie aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
dan wel tot het inleiden van de in 
bepaling 23, lid 2, van de in bijlage I 
opgenomen statuten bedoelde 
ontbindingsprocedure indien de leden of de 
aan hen gelieerde entiteiten de in het 
tweede lid bedoelde bijdragen niet 
verstrekken, slechts gedeeltelijk 
verstrekken of te laat verstrekken. Het 
besluit van de Commissie vormt geen 
belemmering voor de vergoeding van 
subsidiabele kosten die de leden of de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
reeds hebben gemaakt of waarvoor zij 
verplichtingen zijn aangegaan op het 
moment dat de gemeenschappelijke 
onderneming in kennis wordt gesteld van 
voornoemd besluit.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 79
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
neemt een specifieke financiële regeling 

De Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
neemt, onverminderd artikel 12, een 
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aan overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor instanties als bedoeld 
in artikel 209 van het Financieel 
Reglement].

specifieke financiële regeling aan 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor PPS].

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
neemt een specifieke financiële regeling 
aan overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor instanties als bedoeld 
in artikel 209 van het Financieel 
Reglement].

De Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
neemt, onverminderd artikel 12, een 
specifieke financiële regeling aan 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor instanties als bedoeld 
in artikel 209 van het Financieel 
Reglement].

Or. en

Amendement 81
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
neemt de raad van bestuur op basis van 
artikel 2, lid 1, van het statuut en op basis 
van artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
een besluit aan om de bevoegdheden tot 
aanstelling te delegeren aan de uitvoerend 
directeur en de voorwaarden vast te stellen 
waaronder die delegatie kan worden 
geschorst. De uitvoerend directeur mag 
deze bevoegdheid op zijn beurt 
subdelegeren.

Overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
neemt de raad van bestuur op basis van 
artikel 2, lid 1, van het statuut en op basis 
van artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
een besluit aan om de bevoegdheden tot 
aanstelling te delegeren aan de uitvoerend 
directeur en de voorwaarden vast te stellen 
waaronder die delegatie kan worden 
geschorst. De uitvoerend directeur brengt 
aan de raad van bestuur verslag uit over 
de gedelegeerde bevoegdheden en kan
deze bevoegdheden subdelegeren.

Or. en

Amendement 82
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeel bij de uitoefening van zijn taken 
is veroorzaakt.

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
gemeenschappelijke onderneming S2R, 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeel of de leden van de raad van 
bestuur bij de uitoefening van hun taken is 
veroorzaakt.

Or. en

Amendement 83
Josefa Andrés Barea
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R. De Commissie zendt de conclusies 
van de evaluatie en haar opmerkingen 
uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 verricht de 
Commissie, bijgestaan door 
onafhankelijke deskundigen, een 
tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R. 
De Commissie stelt een verslag op van die
evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 31 december 2017 toe 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
De resultaten van de tussentijdse evaluatie
van S2R worden in aanmerking genomen 
in de diepgaande beoordeling en in de 
tussentijdse evaluatie als bedoeld in 
artikel 32 van Verordening (EU) 
nr. 1291/2013.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 84
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R. De Commissie zendt de conclusies 
van de evaluatie en haar opmerkingen 
uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 verricht de 
Commissie, bijgestaan door 
onafhankelijke deskundigen, een 
tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2. De Commissie stelt een verslag op
van die evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
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Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 31 december 2017 toe 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
De resultaten van de tussentijdse evaluatie 
van S2R worden in aanmerking genomen 
in de diepgaande beoordeling en in de 
tussentijdse evaluatie als bedoeld in 
artikel 32 van Verordening (EU) 
nr. 1291/2013.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 85
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R. De Commissie zendt de conclusies 
van de evaluatie en haar opmerkingen 
uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, met inbegrip van een beoordeling 
van de betrokkenheid van en de 
openstelling voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsmede van de 
administratieve werking van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
met speciale aandacht voor de aanpak van 
administratieve problemen of lasten. De 
Commissie zendt de conclusies van de 
evaluatie en haar opmerkingen uiterlijk op 
30 juni 2018 toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 86
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend overeenkomstig 
de in artikel 319 van het Verdrag bedoelde
procedure.

1. In afwijking van artikel 60, lid 7, en 
artikel 209 van Verordening (EU) 
nr. 966/2012, wordt de kwijting voor de
uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad verleend 
overeenkomstig de procedure waarin het 
financieel reglement van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
voorziet.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 87
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend overeenkomstig 
de in artikel 319 van het Verdrag bedoelde
procedure.

1. In afwijking van artikel 60, lid 7, en 
artikel 209 van Verordening (EU) 
nr. 966/2012, wordt de kwijting voor de
uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad verleend 
overeenkomstig de procedure waarin het 
financieel reglement van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
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voorziet.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 88
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van Unie 
aan de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R maakt deel uit van de kwijting die 
door het Europees Parlement op 
aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend overeenkomstig 
de in artikel 319 van het Verdrag bedoelde
procedure.

1. In afwijking van artikel 60, lid 7, en 
artikel 209 van Verordening (EU) 
nr. 966/2012, maakt de kwijting voor de 
uitvoering van de begroting betreffende de 
bijdrage van Unie aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
deel uit van de kwijting die door het 
Europees Parlement op aanbeveling van de 
Raad wordt verleend overeenkomstig de 
procedure waarin het financieel reglement 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R voorziet.

Or. en

Amendement 89
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R werkt volledig samen met de 
instellingen die bij de kwijtingsprocedure 

Schrappen
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betrokken zijn en verstrekt waar nodig de 
vereiste aanvullende informatie. In dit 
kader kan zij worden gevraagd zich te 
laten vertegenwoordigen op 
vergaderingen met de relevante
instellingen of organen en bijstand te 
verlenen aan de gedelegeerde 
ordonnateur van de Commissie.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 90
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R werkt volledig samen met de 
instellingen die bij de kwijtingsprocedure 
betrokken zijn en verstrekt waar nodig de 
vereiste aanvullende informatie. In dit 
kader kan zij worden gevraagd zich te 
laten vertegenwoordigen op 
vergaderingen met de relevante 
instellingen of organen en bijstand te 
verlenen aan de gedelegeerde 
ordonnateur van de Commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.
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Amendement 91
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bepaling 19, lid 4, van 
de in bijlage I opgenomen statuten 
verleent de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R de diensten van de 
Commissie en andere door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R
of de Commissie gemachtigde personen,
alsmede de Rekenkamer, toegang tot haar 
terreinen en gebouwen en tot alle 
informatie, met inbegrip van informatie in 
elektronische vorm, die benodigd is voor 
het uitvoeren van hun audits.

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R verleent de diensten van de 
Commissie en andere door de Commissie 
of de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R gemachtigde personen, alsmede de 
Rekenkamer, toegang tot haar terreinen en 
gebouwen en tot alle informatie, met 
inbegrip van informatie in elektronische 
vorm, die benodigd is voor het uitvoeren 
van hun audits.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 92
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bepaling 19, lid 4, van 
de in bijlage I opgenomen statuten 
verleent de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R de diensten van de 
Commissie en andere door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R of 
de Commissie gemachtigde personen, 
alsmede de Rekenkamer, toegang tot haar 
terreinen en gebouwen en tot alle 

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R verleent de diensten van de 
Commissie en andere door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R of 
de Commissie gemachtigde personen, 
alsmede de Rekenkamer, toegang tot haar 
terreinen en gebouwen en tot alle 
informatie, met inbegrip van informatie in 
elektronische vorm, die benodigd is voor 
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informatie, met inbegrip van informatie in 
elektronische vorm, die benodigd is voor 
het uitvoeren van hun audits.

het uitvoeren van hun audits.

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De personeelsleden van de 
gemeenschappelijke onderneming, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
raad van bestuur onthullen onverwijld en 
zonder dat hun aansprakelijkheid wegens 
deze onthulling in gebreke kan worden 
gesteld, gevallen van fraude waarvan zij 
gedurende de uitoefening van hun 
functies of mandaten bij OLAF kennis 
hebben genomen.

Or. en

Amendement 94
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het algemene doel van 
Horizon 2020 van meer vereenvoudiging 
en harmonisatie van het Europese 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap moet 
worden vermeden dat gemeenschappelijke 
ondernemingen regelingen volgen die 
verschillen van Horizon 2020.
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Or. en

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "geassocieerd lid": een in een lidstaat of 
een met het Kaderprogramma 
Horizon 2020 geassocieerd land gevestigde 
juridische entiteit of een groepering of 
consortium van juridische entiteiten, die is 
geselecteerd overeenkomstig de in 
bepaling 4, lid 2, vastgestelde procedure, 
die voldoet aan de in bepaling 4, leden 3 en 
4, vastgestelde voorwaarden en die de 
onderhavige statuten heeft aanvaard door 
ondertekening van een instemmingsbrief;

1. "geassocieerd lid": een in een lidstaat of 
een met het Kaderprogramma 
Horizon 2020 geassocieerd land gevestigde 
juridische entiteit of een groepering of 
consortium van juridische entiteiten, die is 
geselecteerd overeenkomstig de in 
bepaling 4, lid 2, vastgestelde procedure, 
die voldoet aan de in bepaling 4, leden 3 en 
4, vastgestelde voorwaarden en die de 
onderhavige statuten heeft aanvaard door 
ondertekening van een instemmingsbrief 
ingevolge een besluit van de instantie die 
belast is met het beheer ervan;

Or. en

Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "ander stichtend lid dan de Unie": de in 
bijlage II genoemde contribuanten die zich 
individueel hebben verbonden tot een eigen 
inbreng van minstens EUR 30 miljoen 
gedurende de looptijd van de 
gemeenschappelijk onderneming S2R en 
die de onderhavige statuten hebben 
aanvaard door ondertekening van een 
instemmingsbrief;

2. "ander stichtend lid dan de Unie": de in 
bijlage II genoemde contribuanten die zich 
individueel hebben verbonden tot een eigen 
inbreng van minstens EUR 30 miljoen 
gedurende de looptijd van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
en die de onderhavige statuten hebben 
aanvaard door ondertekening van een 
instemmingsbrief ingevolge een besluit 
van de instantie die belast is met het 
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beheer ervan;

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "ander stichtend lid dan de Unie": de in 
bijlage II genoemde contribuanten die 
zich individueel hebben verbonden tot een 
eigen inbreng van minstens EUR 
30 miljoen gedurende de looptijd van de 
gemeenschappelijk onderneming S2R en 
die de onderhavige statuten hebben 
aanvaard door ondertekening van een 
instemmingsbrief;

2. "ander stichtend lid dan de Unie": 
afzonderlijke juridische entiteiten die zich 
individueel hebben verbonden tot een eigen 
inbreng van minstens EUR 30 miljoen 
gedurende de looptijd van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
op basis van een gedeelde visie, en die de 
onderhavige statuten hebben aanvaard door 
ondertekening van een instemmingsbrief. 
Deze worden opgesomd in bijlage II;

Or. en

Amendement 98
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "innovatieprogramma's" of "IP's": de 
thematische gebieden die de basis vormen 
voor de structuur van het masterplan S2R, 
als bedoeld in lid 4. De selectie van de IP's 
gebeurt op basis van de mogelijke 
prestatiewinst in één of meer operationele 
domeinen en als onderdeel van een 
spoorwegsysteembenadering. 
Onverminderd een besluit van de raad van 

3. "innovatieprogramma's" of "IP's": de 
thematische gebieden die de basis vormen 
voor de structuur van het masterplan S2R, 
als bedoeld in lid 4. De selectie van de IP's 
gebeurt op basis van de mogelijke 
prestatiewinst in één of meer operationele 
domeinen en als onderdeel van een 
spoorwegsysteembenadering. De definitie 
ervan maakt bovendien de ontwikkeling 
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bestuur om de structuur te wijzigen moeten 
in het masterplan S2R minstens de vijf 
volgende IP's worden opgenomen;

en het testen van baanbrekende 
innovatieve ideeën mogelijk. 
Onverminderd een besluit van de raad van 
bestuur om de structuur te wijzigen moeten 
in het masterplan S2R minstens de vijf 
volgende IP's worden opgenomen;

Or. en

Amendement 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "innovatieprogramma's" of "IP's": de 
thematische gebieden die de basis vormen 
voor de structuur van het masterplan S2R, 
als bedoeld in lid 4. De selectie van de IP's 
gebeurt op basis van de mogelijke 
prestatiewinst in één of meer operationele 
domeinen en als onderdeel van een 
spoorwegsysteembenadering. 
Onverminderd een besluit van de raad van 
bestuur om de structuur te wijzigen moeten 
in het masterplan S2R minstens de vijf 
volgende IP's worden opgenomen;

3. "innovatieprogramma's" of "IP's": de 
thematische gebieden die de basis vormen 
voor de structuur van het masterplan S2R, 
als bedoeld in lid 4. De selectie van de IP's 
gebeurt op basis van de mogelijke 
prestatiewinst in één of meer operationele 
domeinen en als onderdeel van een 
klantgerichte 
spoorwegsysteembenadering. 
Onverminderd een besluit van de raad van 
bestuur om de structuur te wijzigen moeten 
in het masterplan S2R minstens de vijf 
volgende IP's worden opgenomen;

Or. en

Amendement 100
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kostenefficiënte en betrouwbare treinen 
met grote capaciteit;

(a) kostenefficiënte en betrouwbare treinen, 
met inbegrip van treinen met grote 
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capaciteit en hogesnelheidstreinen;

Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geavanceerde verkeersbeheer- en 
besturingssystemen;

(b) geavanceerde verkeersbeheer- en 
besturingssystemen, gericht op het 
verbeteren van de interactie tussen de 
infrastructuur en de werking, en het 
verbeteren van de interoperabiliteit tussen 
de verschillende vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kostenefficiënte en betrouwbare 
infrastructuur met grote capaciteit;

(c) kostenefficiënte en betrouwbare 
treinen, met inbegrip van treinen met 
grote capaciteit en 
hogesnelheidsinfrastructuur;

Or. en

Amendement 103
Bogusław Liberadzki
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kostenefficiënte en betrouwbare 
infrastructuur met grote capaciteit;

(c) kostenefficiënte, duurzame en 
betrouwbare infrastructuur met grote 
capaciteit;

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) technologieën voor een duurzaam en 
aantrekkelijk Europees goederenvervoer.

(e) technologieën voor een duurzaam en 
aantrekkelijk Europees goederenvervoer, 
met inbegrip van intermodaliteit en 
modulaire concepten, onder meer voor 
betere toegankelijkheid voor passagiers en 
voor het vervoer van kleine hoeveelheden 
vracht.

Or. en

Amendement 105
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de prioritaire onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten definiëren in het 
masterplan S2R als bedoeld in bepaling 1, 
lid 4, met inbegrip van grootschalige 

(a) de prioritaire onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten definiëren in het
masterplan S2R als bedoeld in bepaling 1, 
lid 4, met inbegrip van grootschalige 
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demonstratieactiviteiten die nodig zijn voor 
de versnelde introductie van de ter 
ondersteuning van de Europese 
spoorwegruimte vereiste geïntegreerde, 
interoperabele en gestandaardiseerde 
technologische innovaties om de 
operationele efficiëntie naar een optimaal 
niveau te tillen en tegelijk de 
betrouwbaarheid en capaciteit te verhogen 
en spoorvervoer kostenefficiënter te 
maken;

demonstratieactiviteiten die nodig zijn voor 
de versnelde introductie van de ter 
ondersteuning van de Europese 
spoorwegruimte vereiste geïntegreerde, 
interoperabele en gestandaardiseerde 
technologische innovaties om de 
operationele efficiëntie en kwaliteit naar 
een optimaal niveau te tillen en tegelijk de 
betrouwbaarheid, prestaties, 
duurzaamheid, interoperabiliteit, 
intermodaliteit en capaciteit te verhogen en 
spoorvervoer kostenefficiënter te maken;

Or. en

Amendement 106
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het bundelen van gebruikerseisen en 
definiëren van interoperabiliteitsnormen 
zodat richting kan worden gegeven aan 
investeringen in onderzoek en innovatie 
van operationele en commercieel 
interessante oplossingen;

(h) het bundelen van gebruikerseisen en 
definiëren van richtsnoeren voor de 
toepasselijke interoperabiliteitsnormen, 
onverminderd de bevoegdheden van de 
EVA en de nationale autoriteiten, zodat 
richting kan worden gegeven aan 
investeringen in onderzoek en innovatie 
van operationele en commercieel 
interessante oplossingen;

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de gemeenschappelijke onderneming geen nieuwe instantie 
is die normen vaststelt. De Europese interoperabiliteitsrichtlijn (2008/57/EG) voorziet reeds 
in een rechtskader voor de vaststelling van technische specificaties inzake interoperabiliteit 
(TSI's). TSI-projecten worden dienovereenkomstig voorbereid door het Europees 
Spoorwegbureau (ERA), dat de subsystemen in overleg met beroepsorganisaties en de sociale 
partners onderzoekt.
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Amendement 107
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het bundelen van gebruikerseisen en 
definiëren van interoperabiliteitsnormen
zodat richting kan worden gegeven aan 
investeringen in onderzoek en innovatie 
van operationele en commercieel 
interessante oplossingen;

(h) het bundelen van gebruikerseisen en 
definiëren van 
interoperabiliteitsspecificaties en 
technische normen zodat richting kan 
worden gegeven aan investeringen in 
onderzoek en innovatie van operationele en 
commercieel interessante oplossingen;

Or. en

Amendement 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) nauwe en langdurige samenwerking tot 
stand brengen tussen de Unie, de 
spoorwegindustrie en andere 
belanghebbenden die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van baanbrekende 
innovaties en de marktintroductie van 
innoverende oplossingen, waaronder 
spoorwegondernemingen en andere 
belanghebbenden, alsmede actoren van 
buiten de spoorwegsector;

(j) nauwe en langdurige samenwerking tot 
stand brengen tussen de Unie, de 
spoorwegindustrie en andere 
belanghebbenden die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van baanbrekende 
innovaties en de marktintroductie van 
innoverende oplossingen, waaronder 
klantenorganisaties, 
spoorwegondernemingen en andere private 
en publieke belanghebbenden, alsmede 
actoren van buiten de spoorwegsector;

Or. en

Amendement 109
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) nauwe en langdurige samenwerking tot 
stand brengen tussen de Unie, de 
spoorwegindustrie en andere 
belanghebbenden die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van baanbrekende 
innovaties en de marktintroductie van 
innoverende oplossingen, waaronder
spoorwegondernemingen en andere 
belanghebbenden, alsmede actoren van 
buiten de spoorwegsector;

(j) nauwe en langdurige samenwerking tot 
stand brengen tussen de Unie, de 
spoorwegindustrie en andere 
belanghebbenden die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van baanbrekende 
innovaties en de marktintroductie van 
innoverende oplossingen, in het bijzonder
spoorwegondernemingen en andere 
belanghebbenden, onder meer op 
regionaal niveau, alsmede actoren van 
buiten de spoorwegsector;

Or. en

Amendement 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) de afstemming waarborgen met 
nationale en internationale onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten inzake spoortechniek, 
met name via het technologieplatform van 
de European Rail Research Advisory 
Council (ERRAC), alsmede met 
activiteiten op andere domeinen van onder 
meer de European Road Transport 
Research Advisory Council (ERTRAC), de 
Advisory Council for Aviation Research 
and Innovation in Europe (ACARE), het 
Waterborne European Technology 
Platform, het toekomstige Manufacturing 
Technologies Platform (Manufuture), het 
Advanced Engineering Materials and 
Technologies Platform (EuMaT) en 
andere;

(k) de afstemming waarborgen met een 
breed scala aan belanghebbenden, met 
inbegrip van onderzoeksorganisaties en 
universiteiten, en het aanknopen van 
banden met nationale en internationale 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten inzake 
spoortechniek, met name via het 
technologieplatform van de European Rail 
Research Advisory Council (ERRAC), 
alsmede met activiteiten op andere 
domeinen van onder meer de European 
Road Transport Research Advisory 
Council (ERTRAC), de Advisory Council 
for Aviation Research and Innovation in 
Europe (ACARE), het Waterborne 
European Technology Platform, het 
toekomstige Manufacturing Technologies 
Platform (Manufuture), het Advanced 
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Engineering Materials and Technologies 
Platform (EuMaT) en andere;

Or. en

Amendement 111
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de afstemming waarborgen met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
met inbegrip van onderzoeksorganisaties 
en universiteiten;

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de afstemming waarborgen met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
met inbegrip van onderzoeksorganisaties 
en universiteiten;

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
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pakket.

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een instemmingsbrief de andere 
stichtende leden van de gezamenlijke
onderneming S2R dan de Unie als 
genoemd in bijlage II bij deze verordening, 
en de overeenkomstig bepaling 4 te 
selecteren geassocieerde leden. Deze leden 
worden hierna samen "de andere leden dan 
de Unie" genoemd.

(b) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een instemmingsbrief, 
ingevolge een besluit van de instantie die 
belast is met het beheer ervan, de andere 
stichtende leden van de Gezamenlijke 
Onderneming S2R dan de Unie als 
genoemd in bijlage II bij deze verordening, 
en de overeenkomstig bepaling 4 te 
selecteren geassocieerde leden. Deze leden 
worden hierna samen "de andere leden dan 
de Unie" genoemd.

Or. en

Amendement 114
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een instemmingsbrief de andere 
stichtende leden van de gezamenlijke 
onderneming S2R dan de Unie als 
genoemd in bijlage II bij deze verordening, 
en de overeenkomstig bepaling 4 te 
selecteren geassocieerde leden. Deze leden 
worden hierna samen "de andere leden dan 
de Unie" genoemd.

(b) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een instemmingsbrief, 
ingevolge een besluit van de instantie die 
belast is met het beheer ervan, de andere 
stichtende leden van de Gezamenlijke 
Onderneming S2R dan de Unie als 
genoemd in bijlage II bij deze verordening, 
en de overeenkomstig bepaling 4 te 
selecteren geassocieerde leden. Deze leden 
worden hierna samen "de andere leden dan 
de Unie" genoemd.
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Or. en

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een lid van S2R zijn 
verplichtingen in verband met de 
overeengekomen financiële bijdrage niet 
nakomt, maakt de uitvoerend directeur 
daarvan schriftelijk melding en stelt hij 
een redelijke termijn vast waarbinnen de 
tekortkoming moet worden hersteld. 
Indien er na het verstrijken van deze 
termijn nog steeds sprake is van een 
betalingsachterstand, roept de uitvoerend 
directeur een vergadering van de raad van 
bestuur bijeen om te besluiten of het 
lidmaatschap van het desbetreffende lid 
moet worden ingetrokken of dat andere 
maatregelen moeten worden genomen tot 
het lid zijn verbintenissen wel nakomt. Elk 
lid dat zijn verplichtingen niet nakomt 
kan, in eerste instantie en nadat het 
gehoord is en er een 
regularisatieprocedure is voorgesteld, zijn 
stemrecht ontnomen worden door de raad 
van bestuur.

Or. en

Amendement 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geassocieerde leden van de 2. De geassocieerde leden van de 
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Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden geselecteerd via een open, niet-
discriminerende en concurrerende oproep.
De eerste oproep voor geassocieerde leden 
wordt uiterlijk drie maanden na de 
oprichting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R gelanceerd. 
Aanvullende oproepen worden gelanceerd 
met oog voor de kernvaardigheden die 
bijeen moeten worden gebracht voor de 
uitvoering van het masterplan S2R. Alle 
oproepen worden gepubliceerd op de 
website van S2R en ook via de groep van
vertegenwoordigers van de staten en 
andere kanalen bekendgemaakt om zoveel 
mogelijk deelnemers te betrekken bij de
verwezenlijking van de doelstelling van het 
masterplan S2R. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R stimuleert de deelname 
van het mkb en actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen, alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden geselecteerd via een open, niet-
discriminerende en concurrerende door de 
Commissie gelanceerde oproep die op 
transparante wijze wordt geëvalueerd 
door de raad van bestuur. Bij deze 
evaluatie en selectie wordt onder meer 
rekening gehouden met de relevantie en 
de potentiële toegevoegde waarde van de
aanvrager voor de verwezenlijking van de 
doelstelling van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, de solvabiliteit van de 
aanvrager en eventuele 
belangenconflicten met betrekking tot de 
doelstelling van S2R.

Or. en

Amendement 117
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geassocieerde leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden geselecteerd via een open, niet-
discriminerende en concurrerende oproep. 
De eerste oproep voor geassocieerde leden 
wordt uiterlijk drie maanden na de 
oprichting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R gelanceerd. 
Aanvullende oproepen worden gelanceerd 
met oog voor de kernvaardigheden die 
bijeen moeten worden gebracht voor de 
uitvoering van het masterplan S2R. Alle 
oproepen worden gepubliceerd op de 

2. De geassocieerde leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden geselecteerd via een open, niet-
discriminerende en concurrerende door de 
Commissie gelanceerde oproep die op 
transparante wijze wordt geëvalueerd 
door de raad van bestuur. Bij deze 
evaluatie en selectie wordt onder meer 
rekening gehouden met de relevantie en 
de potentiële toegevoegde waarde van de
aanvrager voor de verwezenlijking van de 
doelstelling van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, de solvabiliteit van de 
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website van S2R en ook via de groep van
vertegenwoordigers van de staten en 
andere kanalen bekendgemaakt om zoveel 
mogelijk deelnemers te betrekken bij de
verwezenlijking van de doelstelling van het 
masterplan S2R. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R stimuleert de deelname 
van het mkb en actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen, alsmede van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

aanvrager en eventuele 
belangenconflicten met betrekking tot de 
doelstelling van S2R.

Or. en

Amendement 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rekening houdend met de 
resultaten van de evaluatie neemt de 
Commissie een definitief besluit, waarbij 
wordt gestreefd naar een geografisch 
evenwicht en een evenwichtige deelname 
van kmo's, van de 
onderzoeksgemeenschap en van actoren 
uit de volledige spoorwaardeketen, met 
inbegrip van actoren van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Or. en

Amendement 119
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Rekening houdend met de 
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resultaten van de evaluatie neemt de 
Commissie een definitief besluit, waarbij 
wordt gestreefd naar een geografisch 
evenwicht en een evenwichtige deelname 
van kmo's, van de 
onderzoeksgemeenschap en van actoren 
uit de volledige spoorwaardeketen, met 
inbegrip van actoren van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Or. en

Amendement 120
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvragen om geassocieerd lid te worden, 
rekening houdend met onder meer de 
relevantie en potentiële toegevoegde 
waarde van de kandidaat voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, de solvabiliteit van de aanvrager en 
eventuele potentiële belangenconflicten. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvraag.

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvragen om geassocieerd lid te worden 
op transparante wijze, rekening houdend 
met onder meer de relevantie en potentiële 
toegevoegde waarde van de kandidaat voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, de solvabiliteit van de aanvrager en 
eventuele potentiële belangenconflicten. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvragen. Bij het definitieve besluit 
wordt gezorgd voor een geografisch 
evenwicht.

Or. en

Amendement 121
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De vereiste minimumbijdrage om 
geassocieerd lid te worden bedraagt 2,5 %
van de totale begroting van het IP waaraan 
het geassocieerd lid deelneemt.

4. De vereiste minimumbijdrage om 
geassocieerd lid te worden bedraagt 2 %
van de totale begroting van het IP waaraan 
het geassocieerd lid deelneemt.

Or. en

Amendement 122
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
beëindigen. De beëindiging wordt zes 
maanden nadat de andere leden ervan op de 
hoogte zijn gesteld onherroepelijk van 
kracht. Vanaf dat tijdstip is het voormalige 
lid vrijgesteld van alle verplichtingen 
behoudens die welke vóór de beëindiging 
van het lidmaatschap door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
zijn goedgekeurd of aangegaan.

5. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
beëindigen. De beëindiging wordt zes 
maanden nadat de andere leden ervan op de 
hoogte zijn gesteld onherroepelijk van 
kracht. Vanaf dat tijdstip is het voormalige 
lid vrijgesteld van alle verplichtingen 
behoudens die welke vóór de beëindiging 
van het lidmaatschap door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
zijn goedgekeurd of aangegaan. In 
dergelijke gevallen wordt een rekening 
geopend voor de afwikkeling van de 
financiële verplichtingen tussen het 
vertrekkende lid en S2R.

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
kan niet aan een derde worden 
overgedragen zonder de voorafgaande en 
eenparige instemming van de raad van 
bestuur.

6. Het lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
kan niet aan een derde worden 
overgedragen zonder de voorafgaande en 
eenparige instemming van de raad van 
bestuur. Deze instemming wordt aan de 
Commissie medegedeeld, die het recht 
heeft zich hiertegen te verzetten.

Or. en

Amendement 124
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie;

(a) drie vertegenwoordigers van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Geassocieerde leden die 
als afzonderlijke juridische entiteit 
voldoen aan het in bepaling 1, lid 2, 
genoemde criterium (te weten een eigen 
bijdrage van ten minste EUR 30 miljoen), 
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van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

worden vertegenwoordigd in de raad van 
bestuur. De overige vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren wat betreft de territoriale 
vertegenwoordiging en de 
vertegenwoordiging van actoren uit de 
volledige spoorwaardeketen en van buiten 
de traditionele spoorwegsector. Ten minste 
twee hiervan moeten 
spoorwegondernemingen 
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Geassocieerde leden die 
als afzonderlijke juridische entiteit 
voldoen aan de in bepaling 1, lid 2, 
genoemde criteria, worden 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur. 
De overige vertegenwoordigers worden 
aangewezen door de raad van bestuur van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
actoren uit de volledige spoorwaardeketen 
en van buiten de traditionele 
spoorwegsector.

Or. en
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Amendement 127
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Geassocieerde leden die 
als afzonderlijke juridische entiteit 
voldoen aan de in bepaling 1, lid 2, 
genoemde criteria, worden 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur. 
De overige vertegenwoordigers worden 
aangewezen door de raad van bestuur van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R, waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
actoren uit de volledige spoorwaardeketen 
en van buiten de traditionele 
spoorwegsector.

Or. en

Amendement 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Geassocieerde leden die 
als afzonderlijke juridische entiteit 
voldoen aan de in bepaling 1, lid 2, 
genoemde criteria, en die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 2, 
onder a), b) en c), genoemde 
doelstellingen, worden vertegenwoordigd 
in de raad van bestuur. De overige 
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traditionele spoorwegsector. vertegenwoordigers worden aangewezen 
door de raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
actoren uit de volledige spoorwaardeketen 
en van buiten de traditionele 
spoorwegsector.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat dit type geassocieerde leden van de raad van bestuur ook bijdraagt aan 
de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail.

Amendement 129
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector. Bij de 
definitieve selectie wordt gezorgd voor een 
geografisch evenwicht.

Or. en

Amendement 130
Bogusław Liberadzki
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

(c) minstens twee vertegenwoordigers van 
de geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden aangewezen door de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R, waarbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Or. en

Amendement 131
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) minstens één 
vakbondsvertegenwoordiger.

Or. en

Motivering

Werknemers moeten ook worden gezien als belanghebbenden, omdat zij de rechtstreekse 
gevolgen ondervinden van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Wanneer wordt 
gekeken naar de menselijke factoren moeten sociale en arbeidsaspecten in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 132
Josefa Andrés Barea
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau en de voorzitter of de 
vicevoorzitter van de groep van 
vertegenwoordigers van de staten nemen 
als waarnemer deel aan de vergaderingen 
van de raad van bestuur.

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau en de voorzitter of de 
vicevoorzitter van de groep van 
vertegenwoordigers van de staten nemen 
als waarnemer deel aan de vergaderingen 
van de raad van bestuur en aan de 
beraadslagingen, maar hebben geen 
stemrecht.

Wanneer kwesties worden besproken die 
binnen de taken van het wetenschappelijk 
comité vallen, is de voorzitter van dit
comité gerechtigd als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij 
te wonen en aan de beraadslagingen deel 
te nemen, echter zonder stemrecht.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 133
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 5 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau en de voorzitter of de 
vicevoorzitter van de groep van 
vertegenwoordigers van de staten nemen
als waarnemer deel aan de vergaderingen 
van de raad van bestuur.

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau neemt als waarnemer 
deel aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur.

Or. en
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Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 134
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 5 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter of de vicevoorzitter van de 
groep van vertegenwoordigers van de 
staten is gerechtigd als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij 
te wonen en aan de beraadslagingen deel 
te nemen, maar heeft geen stemrecht.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 135
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 5 – alinea 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer kwesties worden besproken die 
binnen de taken van het wetenschappelijk 
comité vallen, is de voorzitter van dit 
comité gerechtigd als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij 
te wonen en aan de beraadslagingen deel 
te nemen, echter zonder stemrecht.
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Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 136
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 5 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter of vicevoorzitter van de 
Commissie vervoer en toerisme van het 
Europees Parlement is gerechtigd als 
waarnemer deel te nemen aan de 
vergaderingen van de raad van bestuur.

Or. en

Amendement 137
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie streeft, in het kader van 
haar rol in de raad van bestuur, naar 
coördinatie tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
en de relevante Horizon 2020-activiteiten, 
teneinde synergieën te bevorderen bij de 
vaststelling van de prioriteiten van 
collaboratief onderzoek.

Or. en
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Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 138
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De Commissie streeft, in het kader 
van haar rol in de raad van bestuur, naar 
coördinatie tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
en de relevante Horizon 2020-activiteiten 
teneinde synergieën te bevorderen bij de 
vaststelling van de prioriteiten van 
collaboratief onderzoek.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) een besluit nemen over de 
definitieve samenstelling van de raad van 
bestuur, met name door de 
vertegenwoordigers te selecteren van de 
geassocieerde leden anders dan die welke 
voldoen aan de criteria als bedoeld in 
bepaling 1, lid 2. De definitieve selectie 
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moet een evenwichtige deelname van 
kmo's en van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen waarborgen, met 
inbegrip van actoren van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Or. en

Amendement 140
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur wordt na een 
openbare en transparante selectieprocedure
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten.

1. De uitvoerend directeur wordt op grond 
van verdiensten en van door 
bewijsstukken aangetoonde 
administratieve en bestuurlijke 
vaardigheden, alsook relevante 
bekwaamheid en ervaring, na een 
openbare en transparante 
sollicitatieprocedure door de raad van 
bestuur aangesteld uit een lijst van door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, 
nadat in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en elders een oproep tot 
het indienen van blijken van 
belangstelling is bekendgemaakt, en het 
Europees Parlement een positief advies 
heeft uitgebracht.

Alvorens definitief te worden benoemd, 
beantwoordt de door de raad van bestuur 
geselecteerde kandidaat de vragen van de 
leden van de Commissie industrie, 
onderzoek en energie en van de 
Commissie begrotingscontrole van het 
Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 141
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur wordt na een 
openbare en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten.

1. De uitvoerend directeur wordt na een 
openbare en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Het Europees Parlement kan 
bezwaar aantekenen.

Or. en

Amendement 142
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de groep vertegenwoordigers van 
de staten en het wetenschappelijk comité 
regelmatig informeren over alle zaken die 
van belang zijn voor hun adviserende 
taak;

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 143
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de groep vertegenwoordigers van 
de staten en het wetenschappelijk comité 
regelmatig informeren over alle zaken die 
van belang zijn voor hun adviserende 
taak;

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 144
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitvoerend directeur richt een 
programmabureau op voor de uitvoering, 
onder zijn/haar verantwoordelijkheid, van 
alle ondersteunende taken die voortvloeien 
uit deze verordening. Het 
programmabureau bestaat uit het personeel 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R en voert met name de volgende taken 
uit:

5. De uitvoerend directeur richt een 
programmabureau op voor de uitvoering, 
onder zijn/haar verantwoordelijkheid, van 
alle ondersteunende taken die voortvloeien 
uit deze verordening.

De uitvoerend directeur stelt binnen een 
jaar na de oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming het 
volgende vast:

- een antifraudestrategie,

- een strategie voor preventie en beheer 
van belangenconflicten, en

- een strategie voor bescherming van 
klokkenluiders.
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De uitvoerend directeur legt elke strategie 
aan de raad van bestuur voor. De 
uitvoerend directeur zorgt ervoor dat elke 
strategie en de respectieve 
uitvoeringsvoorschriften regelmatig 
worden getoetst.

Het programmabureau bestaat uit het 
personeel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R en voert met name de 
volgende taken uit:

Or. en

Amendement 145
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau zetelt als waarnemer in 
de raad van bestuur en draagt bij tot de 
vaststelling en uitvoering van het 
masterplan S2R, met name door de 
uitvoering van de volgende adviserende 
taken:

Een vertegenwoordiger van het Europees 
Spoorwegbureau draagt bij tot de 
vaststelling en uitvoering van het 
masterplan S2R, met name door de 
uitvoering van de volgende adviserende 
taken:

Or. en

Amendement 146
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voorstellen van eventuele 
amendementen van het masterplan S2R en 
de jaarlijkse werkprogramma's, met name 

(a) voorstellen van eventuele 
amendementen van het masterplan S2R en 
de jaarlijkse werkprogramma's, met name 
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om ervoor te zorgen dat tegemoet wordt 
gekomen aan de onderzoeksbehoeften voor 
de verwezenlijking van de eengemaakte 
Europese spoorwegruimte;

om ervoor te zorgen dat tegemoet wordt 
gekomen aan de onderzoeksbehoeften voor 
de verwezenlijking van de eengemaakte 
Europese spoorwegruimte en om na te 
gaan of ze relevant zijn voor de in 
artikel 2, lid 2, bedoelde doelstellingen;

Or. en

Amendement 147
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na raadpleging van de in artikel 2, lid 1, 
onder e), van deze verordening bedoelde 
belanghebbenden, voorstellen van 
technische normen voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en valideringsactiviteiten
teneinde de interoperabiliteit en veiligheid 
van de resultaten te waarborgen;

(b) na raadpleging van de in artikel 2, lid 1, 
onder e), van deze verordening bedoelde 
belanghebbenden, voorstellen van 
richtsnoeren voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten die resulteren in 
technische normen teneinde de 
interoperabiliteit en veiligheid van de 
resultaten te waarborgen;

Or. en

Amendement 148
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na raadpleging van de in artikel 2, lid 1, 
onder e), van deze verordening bedoelde 
belanghebbenden, voorstellen van 
technische normen voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en valideringsactiviteiten 
teneinde de interoperabiliteit en veiligheid 
van de resultaten te waarborgen;

(b) na raadpleging van de in artikel 2, lid 1, 
onder e), van deze verordening bedoelde
belanghebbenden, voorstellen van 
richtsnoeren voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en valideringsactiviteiten 
teneinde de interoperabiliteit en veiligheid 
van de resultaten te waarborgen;
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Or. en

Amendement 149
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de actualisering van de strategische 
oriëntatie van het masterplan S2R en de 
voortgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van dat plan;

(a) de vaststelling en actualisering van de 
strategische oriëntatie van het masterplan 
S2R en de voortgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
dat plan;

Or. en

Amendement 150
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en mogelijke 
samenwerkingsgebieden, met inbegrip van 
de toepassing van relevante technologieën;

(a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en mogelijke 
samenwerkingsgebieden, met inbegrip van 
de toepassing van relevante technologieën, 
om te profiteren van synergieën;

Or. en

Amendement 151
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De groep vertegenwoordigers van de 
staten ontvangt regelmatig informatie 
over onder meer de deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties, over de uitkomst van 
iedere uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen en over de uitvoering van 
projecten, over de synergie met andere 
relevante programma's van de Unie en 
over de uitvoering van de begroting van 
S2R.

Or. en

Motivering

Uitkomst van de triloog over de IIP.

Amendement 152
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De groep vertegenwoordigers van de 
staten ontvangt regelmatig informatie 
over onder meer de deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
gefinancierde acties, over de uitkomst van 
iedere uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen en over de uitvoering van 
projecten, over de synergie met andere 
relevante programma's van de Unie en 
over de uitvoering van de begroting van 
S2R.

Or. en
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Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 153
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De groep van vertegenwoordigers van de 
staten kan op eigen initiatief de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
aanbevelingen doen op technisch, 
bestuurlijk en financieel gebied, met name 
wanneer er nationale of regionale belangen 
in het geding zijn. De Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R informeert de groep 
van vertegenwoordigers van de staten over 
het gevolg dat zij aan die aanbevelingen 
heeft gegeven.

6. De groep van vertegenwoordigers van de 
staten kan op eigen initiatief de raad van 
bestuur aanbevelingen doen op technisch, 
bestuurlijk en financieel gebied, met name 
wanneer er nationale of regionale belangen 
in het geding zijn. De raad van bestuur
informeert de groep van 
vertegenwoordigers van de staten over het 
gevolg dat zij aan die aanbevelingen heeft 
gegeven.

Or. en

Amendement 154
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 14 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de uitvoering van de in bepaling 2 
genoemde taken kan de raad van bestuur 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R een beperkt aantal werkgroepen 
oprichten om door de raad van bestuur 

1. Voor de uitvoering van de in bepaling 2 
genoemde taken kan de raad van bestuur 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R een beperkt aantal werkgroepen 
oprichten om door de raad van bestuur 
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gedelegeerde activiteiten uit te voeren. 
Deze groepen worden samengesteld uit 
professionals en functioneren op 
transparante wijze.

gedelegeerde activiteiten uit te voeren. 
Deze groepen worden samengesteld uit 
professionals, onder meer van 
onderzoeksorganisaties, kmo's en 
spoorwegexploitanten, en functioneren op 
transparante wijze.

Or. en

Amendement 155
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 14 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de uitvoering van de in bepaling 2 
genoemde taken kan de raad van bestuur 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R een beperkt aantal werkgroepen 
oprichten om door de raad van bestuur 
gedelegeerde activiteiten uit te voeren. 
Deze groepen worden samengesteld uit 
professionals en functioneren op 
transparante wijze.

1. Voor de uitvoering van de in bepaling 2 
genoemde taken kan de raad van bestuur 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R een beperkt aantal werkgroepen 
oprichten om door de raad van bestuur 
gedelegeerde activiteiten uit te voeren. 
Deze groepen worden samengesteld uit 
professionals met relevante expertise en 
functioneren op transparante wijze.

Or. en

Amendement 156
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 15 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen in natura van de andere leden 
dan de Unie en hun gelieerde entiteiten, 

(b) bijdragen in natura of in contanten van 
de andere leden dan de Unie en hun 
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bestaande uit de door hen bij de uitvoering 
van acties onder contract gedragen kosten 
minus de bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R en 
alle andere bijdragen van de Unie aan die 
kosten.

gelieerde entiteiten, bestaande uit de door 
hen bij de uitvoering van acties onder 
contract gedragen kosten minus de bijdrage 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R en alle andere bijdragen van de Unie 
aan die kosten.

Or. en

Amendement 157
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) tot 40 % wordt toegewezen aan andere 
stichtende leden dan de Unie en de met 
die leden gelieerde entiteiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) tot 30 % wordt toegewezen aan 
geassocieerde leden en hun gelieerde 
entiteiten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 159
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ten minste 30 % wordt toegewezen 
door middel van vergelijkende oproepen 
tot het indienen van voorstellen en 
openbare aanbestedingen.

(c) 100 % wordt toegewezen door middel 
van vergelijkende oproepen tot het 
indienen van voorstellen en openbare 
aanbestedingen.

Or. en

Amendement 160
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 15 februari van elk jaar legt 
de uitvoerend directeur de raad van bestuur 
ter goedkeuring een jaarlijks 
activiteitenverslag voor over de door de 
gemeenschappelijke onderneming S2R in 
het voorafgaande kalenderjaar gemaakte 
vorderingen, met name ten aanzien van het 
jaarlijkse werkplan voor dat jaar. Dit 
verslag bevat informatie over onder meer 
de volgende zaken:

2. Binnen twee maanden na het einde van
elk begrotingsjaar legt de uitvoerend 
directeur de raad van bestuur ter 
goedkeuring een jaarlijks 
activiteitenverslag voor over de door de 
gemeenschappelijke onderneming S2R in 
het voorafgaande kalenderjaar gemaakte 
vorderingen, met name ten aanzien van het 
jaarlijkse werkplan voor dat jaar. Dit 
verslag bevat informatie over onder meer 
de volgende zaken:

Or. en
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Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 161
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 15 februari van elk jaar legt 
de uitvoerend directeur de raad van bestuur 
ter goedkeuring een jaarlijks 
activiteitenverslag voor over de door de 
gemeenschappelijke onderneming S2R in 
het voorafgaande kalenderjaar gemaakte 
vorderingen, met name ten aanzien van het 
jaarlijkse werkplan voor dat jaar. Dit 
verslag bevat informatie over onder meer 
de volgende zaken:

2. Binnen twee maanden na het einde van 
elk begrotingsjaar legt de uitvoerend 
directeur de raad van bestuur ter 
goedkeuring een jaarlijks 
activiteitenverslag voor over de door de 
gemeenschappelijke onderneming S2R in 
het voorafgaande kalenderjaar gemaakte 
vorderingen, met name ten aanzien van het 
jaarlijkse werkplan voor dat jaar. Dit 
verslag bevat informatie over onder meer 
de volgende zaken:

Or. en

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vorderingen met betrekking tot 
de verwezenlijking van de S2R-
doelstellingen, als bedoeld in artikel 2, 
lid 2, en voorstellen voor verdere 
werkzaamheden die nodig zijn om deze 
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doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 163
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R doet jaarlijks verslag aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, 
lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming
S2R doet jaarlijks verslag aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, 
lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

3. Uiterlijk op 1 maart van het volgende 
begrotingsjaar zendt de rekenplichtige 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R de voorlopige rekeningen toe aan de 
rekenplichtige van de Commissie en aan 
de Rekenkamer.

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 
begrotingsjaar zendt de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
het verslag over het begrotings- en 
financieel beheer toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer.
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Na ontvangst van de opmerkingen van de 
Rekenkamer over de voorlopige 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R overeenkomstig 
artikel 148 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012, stelt de 
rekenplichtige de definitieve rekeningen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R op en legt de uitvoerend directeur 
deze voor advies voor aan de raad van 
bestuur.

De raad van bestuur brengt advies uit 
over de definitieve rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R.

Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op 
het afgesloten begrotingsjaar zendt de 
uitvoerend directeur de definitieve 
rekeningen, samen met het advies van de 
raad van bestuur, toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer.

De definitieve rekeningen worden uiterlijk 
op 15 november van het volgende jaar 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

De uitvoerend directeur stuurt de 
Rekenkamer uiterlijk 30 september een 
antwoord in reactie op de door haar in het 
kader van haar jaarverslag geformuleerde 
opmerkingen. De uitvoerend directeur 
zendt dit antwoord tevens toe aan de raad 
van bestuur.

De uitvoerend directeur verstrekt het 
Europees Parlement op verzoek alle 
informatie die nodig is voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor 
het desbetreffende begrotingsjaar, 
overeenkomstig artikel 165, lid 3, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
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pakket.

Amendement 165
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming S2R 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Schrappen

De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming S2R 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Or. en

Motivering

Horizontaal vraagstuk. Dit amendement weerspiegelt de uitkomst van de triloog over het IIP-
pakket.

Amendement 166
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de
gemeenschappelijke onderneming S2R
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 

4. Uiterlijk op 1 maart van het volgende 
begrotingsjaar zendt de rekenplichtige 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R de voorlopige rekeningen toe aan de 
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bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

rekenplichtige van de Commissie en aan 
de Rekenkamer.

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 
begrotingsjaar zendt de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R
het verslag over het begrotings- en 
financieel beheer toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer.

Na ontvangst van de opmerkingen van de 
Rekenkamer over de voorlopige 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R overeenkomstig 
artikel 148 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012, stelt de 
rekenplichtige de definitieve rekeningen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R op en legt de uitvoerend directeur 
deze voor advies voor aan de raad van 
bestuur.

De raad van bestuur brengt advies uit 
over de definitieve rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R.

Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op 
het afgesloten begrotingsjaar zendt de 
uitvoerend directeur de definitieve 
rekeningen, samen met het advies van de 
raad van bestuur, toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer.

De definitieve rekeningen worden uiterlijk 
op 15 november van het volgende jaar 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

De uitvoerend directeur stuurt de 
Rekenkamer uiterlijk 30 september een 
antwoord in reactie op de door haar in het 
kader van haar jaarverslag geformuleerde 
opmerkingen. De uitvoerend directeur 
zendt dit antwoord tevens toe aan de raad 
van bestuur.

De uitvoerend directeur verstrekt het 
Europees Parlement op verzoek alle 
informatie die nodig is voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor 
het desbetreffende begrotingsjaar, 
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overeenkomstig artikel 165, lid 3, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Amendement 167
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming S2R 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. en


