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Amendamentul 25
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

1. avizează favorabil propunerea Comisiei 
astfel cum a fost modificată;

Or. en

Amendamentul 26
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
programului Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare pentru 
perioada 2014-2020 (denumit în continuare 
„Programul-cadru Orizont 2020”)12 își 
propune să înregistreze un impact mai 
mare al eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea, pot atrage investițiile 
private și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Respectivele 
parteneriate ar trebui să se bazeze pe un 
angajament pe termen lung, incluzând o 
contribuție echilibrată din partea tuturor 
partenerilor, să se raporteze la 
îndeplinirea propriilor obiective și să fie 
în concordanță cu obiectivele strategice 
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ale Uniunii pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare. Guvernanța și funcționarea 
acestor parteneriate ar trebui să fie 
deschise, transparente, eficace și eficiente 
și să ofere unei game largi de părți 
interesate active în domeniile lor specifice 
ocazia de a participa. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

__________________ __________________
12 JO … [PC O2020]. 12 JO … [PC O2020].

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Implicarea Uniunii 

(3) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând finanțarea prin 
Programul-cadru Orizont 2020 și
fondurile din sectorul privat în cadrul unor 
parteneriate public-private, în domenii-
cheie în care cercetarea și inovarea pot 
contribui la atingerea obiectivelor mai 
ample ale Uniunii privind competitivitatea, 
pot atrage investițiile private și pot 
favoriza depășirea dificultăților societale.. 
Aceste parteneriate ar trebui să se bazeze 
pe un angajament pe termen lung, 
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în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

incluzând o contribuție echilibrată din 
partea tuturor partenerilor, să se 
raporteze la îndeplinirea propriilor 
obiective și să fie în concordanță cu 
obiectivele strategice ale Uniunii pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. 
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
ofere unei game largi de părți interesate 
active în domeniile lor specifice ocazia de 
a participa. Implicarea Uniunii în cadrul 
parteneriatelor respective poate lua forma 
contribuțiilor financiare la înființarea 
întreprinderilor comune în conformitate cu 
articolul 187 din tratat, în temeiul Deciziei 
nr. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
12 JO … [PC O2020]. 12 JO … [PC O2020].

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 28
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
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combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
ofere unei game largi de părți interesate 
active în domeniile lor specifice ocazia de 
a participa, pe baza unui angajament pe 
termen lung.

__________________ __________________
12 JO … [PC O2020]. 12 JO … [PC O2020].

Or. en

Amendamentul 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
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competitivitatea și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

competitivitatea, pot spori investițiile 
private în cercetare și în inovare și pot 
favoriza depășirea dificultăților societale.
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente.
Implicarea Uniunii în aceste parteneriate 
poate lua forma unor contribuții financiare 
acordate întreprinderilor comune înființate 
în temeiul articolului 187 din tratat.

__________________ __________________
12 JO … [PC O2020]. 12 JO … [PC O2020].

Or. en

Amendamentul 30
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
.../2013 a Consiliului din ... 2013 de 
instituire a programului specific de 
implementare a programului Orizont 
2020 (2014-2020)13 se poate acorda sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul programului-cadru Orizont 2020
în condițiile specificate în decizia 
respectivă.

(4) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 și cu Decizia (UE) 
nr. 2013/743/UE a Consiliului, ar trebui 
acordat sprijin suplimentar întreprinderilor 
comune înființate în temeiul Deciziei 
nr. 1982/2006/CE, în conformitate cu
condițiile specificate în Decizia (UE) 
nr. …/2013.

__________________

13 JO … [PS O2020].

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.
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Amendamentul 31
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
.../2013 a Consiliului din ... 2013 de 
instituire a programului specific de 
implementare a programului Orizont 2020 
(2014-2020)13 se poate acorda sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul programului-cadru Orizont 2020 în 
condițiile specificate în decizia respectivă.

(4) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 și cu Decizia (UE) 
nr. .../2013 a Consiliului din ... 2013 de 
instituire a programului specific de 
implementare a programului Orizont 2020 
(2014-2020)13 se poate acorda sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul programului-cadru Orizont 2020 în 
condițiile specificate în decizia respectivă.

__________________ __________________

13 JO … [PS O2020]. 13 JO … [PS O2020].

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 32
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rezoluția Parlamentului European 
din 10 septembrie 2013 referitoare la 
promovarea unei strategii europene în 
domeniul tehnologiilor de transport 
pentru mobilitatea sustenabilă a Europei 
în viitor (2012/2298(INI)) a identificat, 
printre altele, necesitatea dezvoltării unor 
elemente durabile de infrastructură, care 
să susțină utilizarea treptată a produselor 
de bază regenerabile, precum lemnul, sau 
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a materialelor compozite, precum 
componentele infrastructurilor feroviare.

Or. en

Amendamentul 33
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai eficientă, mai sustenabilă și mai 
atractivă, în conformitate cu nevoile 
comerciale ale întreprinderilor din sectorul 
feroviar și cu obiectivul general de 
realizare a unui spațiu feroviar unic 
european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței sectorului feroviar în beneficiul 
finanțelor publice, lărgirea sau 
modernizarea semnificativă a capacității 
rețelei feroviare, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient 
și să preia o proporție sensibil mai mare 
din transportul de călători și de marfă, 
îmbunătățirea calității serviciilor de 
transport feroviar, prin satisfacerea 
nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 
afectează interoperabilitatea la nivelul 
sectorului și reducerea externalităților 
negative legate de transportul feroviar. 

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai eficientă, mai sustenabilă și mai 
atractivă, în conformitate cu nevoile 
comerciale ale întreprinderilor din sectorul 
feroviar și cu obiectivul general de 
realizare a unui spațiu feroviar unic 
european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței și sustenabilității sectorului 
feroviar în beneficiul finanțelor publice, 
lărgirea sau modernizarea semnificativă a 
capacității rețelei feroviare, pentru a 
permite transportului feroviar să concureze 
eficient și să preia o proporție sensibil mai 
mare din transportul de călători și de 
marfă, îmbunătățirea calității serviciilor de 
transport feroviar, prin satisfacerea 
nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 
afectează interoperabilitatea și 
intermodalitatea la nivelul sectorului; și 
reducerea externalităților negative legate 
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Evoluția întreprinderii comune S2R în 
direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

de transportul feroviar, precum consumul 
de energie și reducerea zgomotului la 
sursă. Evoluția întreprinderii comune S2R 
în direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

Or. en

Amendamentul 34
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai eficientă, mai sustenabilă și mai 
atractivă, în conformitate cu nevoile 
comerciale ale întreprinderilor din sectorul 
feroviar și cu obiectivul general de 
realizare a unui spațiu feroviar unic 
european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței sectorului feroviar în beneficiul 
finanțelor publice, lărgirea sau 
modernizarea semnificativă a capacității 
rețelei feroviare, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient 
și să preia o proporție sensibil mai mare 
din transportul de călători și de marfă, 
îmbunătățirea calității serviciilor de 
transport feroviar, prin satisfacerea 
nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, 
creând în același timp noi oportunități 
pentru ocuparea forței de muncă, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai eficientă, mai sustenabilă și mai 
atractivă, în conformitate cu nevoile 
comerciale ale întreprinderilor din sectorul 
feroviar și cu obiectivul general de 
realizare a unui spațiu feroviar unic 
european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței sectorului feroviar în beneficiul 
finanțelor publice, lărgirea sau 
modernizarea semnificativă a capacității 
rețelei feroviare, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient 
și să preia o proporție sensibil mai mare 
din transportul de călători și de marfă, 
îmbunătățirea calității serviciilor de 
transport feroviar, prin satisfacerea 
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afectează interoperabilitatea la nivelul 
sectorului și reducerea externalităților 
negative legate de transportul feroviar. 
Evoluția întreprinderii comune S2R în 
direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 
afectează interoperabilitatea la nivelul 
sectorului și reducerea externalităților 
negative legate de transportul feroviar. 
Evoluția întreprinderii comune S2R în 
direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

Or. en

Amendamentul 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai eficientă, mai sustenabilă și mai 
atractivă, în conformitate cu nevoile 
comerciale ale întreprinderilor din sectorul 
feroviar și cu obiectivul general de 
realizare a unui spațiu feroviar unic 
european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței sectorului feroviar în beneficiul 
finanțelor publice, lărgirea sau 
modernizarea semnificativă a capacității 
rețelei feroviare, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient 
și să preia o proporție sensibil mai mare 
din transportul de călători și de marfă, 
îmbunătățirea calității serviciilor de 

(7) Întreprinderea comună Shift2Rail 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”) ar trebui să fie un PPP care 
să vizeze stimularea și o mai bună 
coordonare a investițiilor Uniunii în 
cercetare și inovare în sectorul feroviar, în 
vederea accelerării și facilitării tranziției 
spre o piață feroviară a UE mai integrată, 
mai practică, mai eficientă, mai 
sustenabilă și mai atractivă, în conformitate 
cu nevoile comerciale ale întreprinderilor 
din sectorul feroviar și cu obiectivul 
general de realizare a unui spațiu feroviar 
unic european. În particular, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor specifice definite în 
Cartea albă din 2011 și în cel de-al patrulea 
pachet feroviar, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței sectorului feroviar în beneficiul 
finanțelor publice, lărgirea sau 
modernizarea semnificativă a capacității 
rețelei feroviare, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient 
și să preia o proporție sensibil mai mare 
din transportul de călători și de marfă, 
îmbunătățirea calității serviciilor de 
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transport feroviar, prin satisfacerea 
nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 
afectează interoperabilitatea la nivelul 
sectorului și reducerea externalităților 
negative legate de transportul feroviar. 
Evoluția întreprinderii comune S2R în 
direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

transport feroviar, prin satisfacerea 
nevoilor călătorilor și a expeditorilor de 
marfă, eliminarea obstacolelor tehnice care 
afectează interoperabilitatea la nivelul 
sectorului și reducerea externalităților
negative legate de transportul feroviar. 
Evoluția întreprinderii comune S2R în 
direcția îndeplinirii acestor obiective ar 
trebui măsurată pe baza unor indicatori-
cheie de performanță.

Or. en

Amendamentul 36
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod deschis și 
transparent, furnizând cu promptitudine 
toate informațiile relevante organismelor 
sale competente și promovându-și 
totodată activitățile, inclusiv prin acțiuni 
de informare și de difuzare către publicul 
larg. Regulamentul de procedură al 
organismelor întreprinderii comune ar 
trebui să fie pus la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 37
Josefa Andrés Barea
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Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod deschis și 
transparent, furnizând cu promptitudine 
toate informațiile relevante organismelor 
sale pertinente și promovându-și totodată 
activitățile, inclusiv prin acțiuni de 
informare și de difuzare către publicul 
larg. Regulamentul de procedură al 
organismelor întreprinderii comune ar 
trebui să fie pus la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 38
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Participarea substanțială a sectorului 
industrial este un element esențial al 
inițiativei S2R. Prin urmare, este esențial 
ca bugetul public alocat inițiativei S2R să 
fie completat de contribuții cel puțin egale 
din partea sectorului industrial. Prin 
urmare, aderarea va fi deschisă și altor 
entități publice sau private care doresc să 
angajeze resursele necesare efectuării de 
activități de cercetare și inovare în 
domeniul întreprinderii comune S2R.

(10) Participarea substanțială a sectorului 
industrial este un element esențial al 
inițiativei S2R. Prin urmare, este esențial 
ca bugetul public alocat inițiativei S2R să 
fie completat de contribuții cel puțin egale 
din partea sectorului industrial. Prin 
urmare, aderarea va fi deschisă și altor 
entități publice sau private care doresc să 
angajeze resursele necesare efectuării de 
activități de cercetare și inovare în 
domeniul întreprinderii comune S2R. 
Entitățile dispuse să aloce resurse vor 
juca un rol echivalent cu cel al membrilor 
fondatori în conducerea întreprinderii 
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comune.

Or. en

Amendamentul 39
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să contribuie la eliminarea diferențelor în 
materie de cercetare și de inovare la 
nivelul Uniunii, promovând sinergii cu 
fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI). Prin urmare, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
încerce să realizeze interacțiuni strânse cu 
fondurile ESI, care pot contribui cu 
deosebire la consolidarea capacităților 
locale, regionale și naționale de cercetare 
și de inovare în domeniul întreprinderii 
comune S2R și la susținerea eforturilor de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a-și atinge obiectivele, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 

(12) Pentru a-și atinge obiectivele și a 
garanta o participare echitabilă a altor 
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ofere sprijin financiar, în principal sub 
formă de granturi acordate membrilor săi și 
prin cele mai adecvate măsuri, cum ar fi 
achizițiile publice sau atribuirea de granturi 
în urma unor cereri de propuneri.

întreprinderi (în special a IMM-urilor) și 
a altor investitori, întreprinderea comună 
S2R ar trebui să asigure contribuția UE la 
acțiuni prin intermediul unor proceduri 
deschise și transparente, în principal sub 
formă de granturi acordate membrilor săi, 
cum ar fi achizițiile publice sau atribuirea 
de granturi în urma unor cereri de 
propuneri deschise și transparente.

Or. en

Amendamentul 41
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a-și atinge obiectivele, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
ofere sprijin financiar, în principal sub 
formă de granturi acordate membrilor săi și 
prin cele mai adecvate măsuri, cum ar fi 
achizițiile publice sau atribuirea de granturi 
în urma unor cereri de propuneri.

(12) Pentru a-și atinge obiectivele și a 
sprijini modernizarea unui sector feroviar 
european integrat, întreprinderea comună 
S2R ar trebui să ofere sprijin financiar, în 
principal sub formă de granturi acordate 
membrilor săi și prin cele mai adecvate 
măsuri, cum ar fi achizițiile publice sau 
atribuirea de granturi în urma unor cereri 
de propuneri.

Or. en

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod transparent, 
furnizând toate informațiile relevante 
disponibile organismelor sale pertinente și 

(13) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod transparent și să 
instituie un mecanism de consultare cu 
toți actorii interesați, care utilizează 
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promovându-și totodată activitățile în mod 
corespunzător.

sectorul feroviar pentru bunuri și servicii, 
furnizând toate informațiile relevante 
disponibile organismelor sale pertinente și 
promovându-și totodată activitățile în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 43
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod transparent, 
furnizând toate informațiile relevante 
disponibile organismelor sale pertinente și 
promovându-și totodată activitățile în mod 
corespunzător.

(13) Întreprinderea comună S2R ar trebui 
să funcționeze în mod transparent și 
deschis, furnizând toate informațiile 
relevante disponibile organismelor sale 
pertinente și promovându-și totodată 
activitățile în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 44
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Întreprinderea comună S2R ar 
trebui să utilizeze și mijloacele electronice 
gestionate de Comisie, pentru a asigura 
deschiderea și transparența și pentru a 
facilita participarea. Prin urmare, cererile 
de propuneri lansate de întreprinderea 
comună S2R ar trebui să fie publicate, de 
asemenea, pe portalul unic pentru 
participanți, precum și prin intermediul 
altor instrumente electronice de difuzare 
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din cadrul programului Orizont 2020, 
gestionate de către Comisie. Totodată, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
pună la dispoziție date pertinente privind, 
printre altele, propunerile, candidații, 
granturile și participanții, pentru a fi 
incluse în sistemele electronice de 
difuzare și de raportare gestionate de 
Comisie din cadrul programului 
Orizont 2020, într-un format 
corespunzător și cu regularitate, în 
concordanță cu obligațiile de raportare 
ale Comisiei.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 45
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Participarea la acțiuni indirecte 
finanțate de întreprinderea comună S2R ar 
trebui să respecte dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de stabilire a normelor de 
participare și diseminare pentru 
„Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) - Orizont 2020”16.

(16) Participarea la acțiuni indirecte 
finanțate de întreprinderea comună S2R ar 
trebui să respecte dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor de participare și de
diseminare pentru „Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 
2020”. De asemenea, întreprinderea 
comună S2R ar trebui să asigure 
aplicarea consecventă a acestor norme, pe 
baza măsurilor pertinente adoptate de 
Comisie.

__________________
16 JO … [RdP O2020].



PE529.819v01-00 18/86 AM\1020418RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 46
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Participarea la acțiuni indirecte 
finanțate de întreprinderea comună S2R ar 
trebui să respecte dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de stabilire a normelor de 
participare și diseminare pentru 
„Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) - Orizont 2020”16.

(16) Participarea la acțiuni indirecte 
finanțate de întreprinderea comună S2R ar 
trebui să respecte dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de stabilire a normelor de 
participare și de diseminare pentru 
„Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) - Orizont 2020”16. De 
asemenea, întreprinderea comună S2R ar 
trebui să asigure aplicarea consecventă a 
acestor norme, pe baza măsurilor 
pertinente adoptate de Comisie.

__________________ __________________
16 JO … [RdP O2020]. 16 JO … [RdP O2020].

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Întreprinderea comună S2R ar 
trebui să ia în considerare definițiile 
OCDE referitoare la stadiile de dezvoltare 
tehnologică (Technology Readiness 
Levels – TRL) în clasificarea activităților 
de cercetare tehnologică, de concepere de 
produse și demonstrative.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală referitoare la toate inițiativele tehnologice comune de cercetare în 
domenii în care se aplică pe scară largă conceptul TRL, precum cercetarea în domeniul 
transporturilor. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul IIP.

Amendamentul 48
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a asigura 
o mai bună simplificare și coerență, toate 
cererile de propuneri în cadrul S2R ar 
trebui să ia în considerare durata 
programului-cadru Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 49
Josefa Andrés Barea
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012, conturile 
organismelor menționate la articolul 209 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 trebuie să fie examinate de către 
un organism de audit independent, care 
trebuie să emită un aviz cu privire la, 
printre altele, fiabilitatea conturilor, 
precum și la legalitatea și la regularitatea 
tranzacțiilor corespunzătoare. Din motive 
de evitare a unei duble examinări, 
conturile întreprinderii comune S2R nu 
ar trebui examinate de către Curtea de 
Conturi.

(21) Având în vedere natura specifică și 
situația actuală a întreprinderilor comune 
și pentru a asigura continuitatea celui de-
al șaptelea program-cadru, întreprinderile 
comune ar trebui să fie supuse în 
continuare unei descărcări de gestiune 
separate. Prin derogare de la articolul 60 
alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului întreprinderii comune S2R ar 
trebui acordată, prin urmare, de 
Parlamentul European, pe baza 
recomandării Consiliului. Așadar, 
obligațiile de raportare menționate la 
articolul 60 alineatul (5) nu ar trebui să 
se aplice contribuției Uniunii la 
întreprinderea comună S2R, însă ar 
trebui aliniate, în măsura posibilului, la 
cele prevăzute pentru organismele 
menționate la articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012. Auditarea conturilor, 
precum și a legalității și regularității 
tranzacțiilor subiacente ar trebui să fie 
efectuată de Curtea de Conturi.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 50
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012, conturile 
organismelor menționate la articolul 209 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 trebuie să fie examinate de către 
un organism de audit independent, care 
trebuie să emită un aviz cu privire la, 
printre altele, fiabilitatea conturilor, 
precum și la legalitatea și la regularitatea 
tranzacțiilor corespunzătoare. Din motive 
de evitare a unei duble examinări, 
conturile întreprinderii comune S2R nu 
ar trebui examinate de către Curtea de 
Conturi.

(21) Având în vedere natura specifică și 
situația actuală a întreprinderilor comune 
și pentru a asigura continuitatea celui de-
al șaptelea program-cadru, întreprinderile 
comune ar trebui să fie supuse în 
continuare unei descărcări de gestiune 
separate. Prin derogare de la articolul 60
alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului întreprinderii comune S2R ar 
trebui acordată, prin urmare, de 
Parlamentul European, pe baza 
recomandării Consiliului. Așadar, 
obligațiile de raportare menționate la 
articolul 60 alineatul (5) nu ar trebui să 
se aplice contribuției Uniunii la 
întreprinderea comună S2R, însă ar 
trebui aliniate, în măsura posibilului, la 
cele prevăzute pentru organismele 
menționate la articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012. Auditarea conturilor, 
precum și a legalității și regularității 
tranzacțiilor subiacente ar trebui să fie 
efectuată de Curtea de Conturi.

Or. en

Amendamentul 51
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 

(21) Având în vedere natura specifică și 
situația actuală a întreprinderilor comune 
și pentru a asigura continuitatea celui de-
al șaptelea program-cadru, întreprinderile 
comune ar trebui să fie supuse în 
continuare unei descărcări de gestiune 
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aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012, conturile 
organismelor menționate la articolul 209 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 trebuie să fie examinate de către 
un organism de audit independent, care 
trebuie să emită un aviz cu privire la, 
printre altele, fiabilitatea conturilor, 
precum și la legalitatea și la regularitatea 
tranzacțiilor corespunzătoare. Din motive 
de evitare a unei duble examinări, 
conturile întreprinderii comune S2R nu 
ar trebui examinate de către Curtea de 
Conturi.

separate. Prin derogare de la articolul 60
alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului întreprinderii comune S2R ar 
trebui acordată, prin urmare, de 
Parlamentul European, pe baza 
recomandării Consiliului. Așadar, 
obligațiile de raportare menționate la 
articolul 60 alineatul (5) nu ar trebui să 
se aplice contribuției Uniunii la 
întreprinderea comună S2R, însă ar 
trebui aliniate, în măsura posibilului, la 
cele prevăzute pentru organismele 
menționate la articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012. Auditarea conturilor, 
precum și a legalității și regularității 
tranzacțiilor subiacente ar trebui să fie 
efectuată de Curtea de Conturi.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 52
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a asigura 
o mai bună simplificare și coerență, toate 
cererile de propuneri în cadrul S2R ar 
trebui să ia în considerare durata 
programului-cadru Orizont 2020.

Or. en
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Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 53
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să contribuie la eliminarea diferențelor în 
materie de cercetare și de inovare la 
nivelul Uniunii, promovând sinergii cu 
fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI). Prin urmare, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
încerce să realizeze interacțiuni strânse cu 
fondurile ESI, care pot contribui cu 
deosebire la consolidarea capacităților 
locale, regionale și naționale de cercetare 
și de inovare în domeniul întreprinderii 
comune S2R și la susținerea eforturilor de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 54
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)



PE529.819v01-00 24/86 AM\1020418RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Întreprinderea comună S2R ar 
trebui să utilizeze și mijloacele electronice 
gestionate de Comisie, pentru a asigura 
deschiderea și transparența și a facilita 
participarea. Prin urmare, cererile de 
propuneri lansate de întreprinderea 
comună S2R ar trebui să fie publicate, de 
asemenea, pe portalul unic pentru 
participanți, precum și prin intermediul 
altor instrumente electronice de difuzare 
din cadrul programului Orizont 2020, 
gestionate de către Comisie. Totodată, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
pună la dispoziție date pertinente privind, 
printre altele, propunerile, candidații, 
granturile și participanții, pentru a fi 
incluse în sistemele electronice de 
difuzare și de raportare gestionate de 
Comisie din cadrul programului 
Orizont 2020, într-un format 
corespunzător și cu regularitate, în 
concordanță cu obligațiile de raportare 
ale Comisiei.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23d) Având în vedere importanța inovării 
susținute pentru competitivitatea 
sectorului transporturilor din Uniune și 
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pentru numărul de întreprinderi comune 
din acest domeniu, ar trebui să se 
efectueze o analiză în timp util, în special 
în vederea evaluării intermediare a 
programului Orizont 2020, cu privire la 
adecvarea eforturilor de cercetare 
colaborativă în domeniul transporturilor.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală pentru toate inițiativele tehnologice comune referitoare la cercetarea în 
domeniul transporturilor. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind 
pachetul IIP.

Amendamentul 56
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru coordonarea și gestionarea 
investițiilor efectuate de Uniune în 
cercetarea și inovarea din sectorul feroviar 
european, se instituie o întreprindere 
comună în sensul articolul 187 din tratat 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună Shift2Rail” sau „întreprinderea 
comună S2R”), până la 31 decembrie 2024.

(1) Pentru coordonarea și gestionarea 
investițiilor efectuate de Uniune în 
cercetarea și inovarea din sectorul feroviar 
european, se instituie o întreprindere 
comună în sensul articolul 187 din tratat 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună Shift2Rail” sau „întreprinderea 
comună S2R”), până la 31 decembrie 2024.
Pentru a lua în considerare durata 
programului-cadru Orizont 2020, cererile 
de propuneri privind S2R sunt lansate 
până cel târziu la 31 decembrie 2020. În 
cazuri justificate, cererile de propuneri se 
pot lansa până la 31 decembrie 2021.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.
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Amendamentul 57
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru coordonarea și gestionarea 
investițiilor efectuate de Uniune în 
cercetarea și inovarea din sectorul feroviar 
european, se instituie o întreprindere 
comună în sensul articolul 187 din tratat 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună Shift2Rail” sau „întreprinderea
comună S2R”), până la 31 decembrie 2024.

(1) Pentru coordonarea și gestionarea 
investițiilor efectuate de Uniune în 
cercetarea și inovarea din sectorul feroviar 
european, se instituie o întreprindere 
comună în sensul articolul 187 din tratat 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună Shift2Rail” sau „întreprinderea 
comună S2R”), până la 31 decembrie 2024. 
Pentru a lua în considerare durata 
programului-cadru Orizont 2020, cererile 
de propuneri privind S2R sunt lansate 
până cel târziu la 31 decembrie 2020. În 
cazuri justificate, cererile de propuneri se 
pot lansa până la 31 decembrie 2021.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sediul întreprinderii comune S2R este 
situat la Bruxelles, în Belgia.

(4) Sediul întreprinderii comune S2R este 
situat la București, în România.

Or. ro
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Amendamentul 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la realizarea spațiului 
feroviar unic european, la o tranziție mai 
rapidă și mai puțin costisitoare către un 
sistem feroviar european mai atrăgător, mai 
competitiv, mai eficace și mai sustenabil, 
precum și la un transfer modal de la 
transportul rutier și cel aerian la transportul 
feroviar, printr-o abordare coordonată și 
cuprinzătoare a necesităților în materie de 
cercetare și inovare ale sistemului feroviar 
și ale utilizatorilor săi. Această abordare 
trebuie să acopere materialul rulant, 
managementul infrastructurii și al traficului 
pentru segmentele de piață ale transportului 
de marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători regional, local și urban, 
precum și legăturile intermodale dintre 
transportul feroviar și alte moduri de 
transport, oferind utilizatorilor o soluție 
integrată de la un capăt la altul pentru 
călătoria pe calea ferată și pentru 
necesitățile de transport ale acestora – de la 
sprijin în tranzacții, la asistență în timpul 
călătoriei;

(b) de a contribui la realizarea spațiului 
feroviar unic european, la o tranziție mai 
rapidă și mai puțin costisitoare către un 
sistem feroviar european mai atrăgător, 
mai practic (inclusiv pentru persoanele cu 
mobilitate redusă), mai competitiv, mai 
eficace și mai sustenabil, precum și la un 
transfer modal de la transportul rutier și cel 
aerian la transportul feroviar, la 
dezvoltarea unui sector puternic și 
competitiv al industriei feroviare 
europene, printr-o abordare coordonată și 
cuprinzătoare a necesităților în materie de 
cercetare și inovare ale sistemului feroviar 
și ale utilizatorilor săi. Această abordare 
trebuie să acopere materialul rulant, 
managementul infrastructurii și al traficului 
pentru segmentele de piață ale transportului 
de marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători regional, local și urban, 
precum și legăturile intermodale dintre 
transportul feroviar și alte moduri de 
transport, oferind utilizatorilor o soluție 
integrată de la un capăt la altul pentru 
călătoria pe calea ferată și pentru 
necesitățile de transport ale acestora – de la 
sprijin în tranzacții, la asistență în timpul 
călătoriei;

Or. en

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b



PE529.819v01-00 28/86 AM\1020418RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la realizarea spațiului 
feroviar unic european, la o tranziție mai 
rapidă și mai puțin costisitoare către un 
sistem feroviar european mai atrăgător, mai 
competitiv, mai eficace și mai sustenabil, 
precum și la un transfer modal de la 
transportul rutier și cel aerian la transportul 
feroviar, printr-o abordare coordonată și 
cuprinzătoare a necesităților în materie de 
cercetare și inovare ale sistemului feroviar 
și ale utilizatorilor săi. Această abordare 
trebuie să acopere materialul rulant, 
managementul infrastructurii și al traficului 
pentru segmentele de piață ale transportului 
de marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători regional, local și urban, 
precum și legăturile intermodale dintre 
transportul feroviar și alte moduri de 
transport, oferind utilizatorilor o soluție 
integrată de la un capăt la altul pentru 
călătoria pe calea ferată și pentru 
necesitățile de transport ale acestora – de la 
sprijin în tranzacții, la asistență în timpul 
călătoriei;

(b) de a contribui la realizarea spațiului 
feroviar unic european mai sigur, la o 
tranziție mai rapidă și mai puțin 
costisitoare către un sistem feroviar 
european mai atrăgător, mai competitiv, 
mai eficace și mai sustenabil, precum și la 
un transfer modal de la transportul rutier și 
cel aerian la transportul feroviar, printr-o 
abordare coordonată și cuprinzătoare a 
necesităților în materie de cercetare și 
inovare ale sistemului feroviar și ale 
utilizatorilor săi. Această abordare trebuie 
să acopere materialul rulant, aplicații 
telematice aferente transportului feroviar 
(ERTMS, ETCS)managementul 
infrastructurii și al traficului pentru 
segmentele de piață ale transportului de 
marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători trans-european, 
regional, local și urban, precum și 
legăturile intermodale dintre transportul 
feroviar și alte moduri de transport, oferind 
utilizatorilor o soluție integrată și sigură de 
la un capăt la altul pentru călătoria pe calea 
ferată și pentru necesitățile de transport ale 
acestora – de la sprijin în tranzacții, la 
asistență în timpul călătoriei;

Or. ro

Amendamentul 61
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la realizarea spațiului 
feroviar unic european, la o tranziție mai 
rapidă și mai puțin costisitoare către un 
sistem feroviar european mai atrăgător, mai 
competitiv, mai eficace și mai sustenabil, 

(b) de a contribui la dezvoltarea unui 
sector feroviar european competitiv la 
nivel mondial, la realizarea spațiului 
feroviar unic european, la o tranziție mai 
rapidă și mai puțin costisitoare către un 
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precum și la un transfer modal de la 
transportul rutier și cel aerian la transportul 
feroviar, printr-o abordare coordonată și 
cuprinzătoare a necesităților în materie de 
cercetare și inovare ale sistemului feroviar 
și ale utilizatorilor săi. Această abordare 
trebuie să acopere materialul rulant, 
managementul infrastructurii și al traficului 
pentru segmentele de piață ale transportului 
de marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători regional, local și urban, 
precum și legăturile intermodale dintre 
transportul feroviar și alte moduri de 
transport, oferind utilizatorilor o soluție 
integrată de la un capăt la altul pentru 
călătoria pe calea ferată și pentru 
necesitățile de transport ale acestora – de la 
sprijin în tranzacții, la asistență în timpul 
călătoriei;

sistem feroviar european mai atrăgător, mai 
competitiv, mai eficace și mai sustenabil, 
precum și la un transfer modal de la 
transportul rutier și cel aerian la transportul 
feroviar, printr-o abordare coordonată și 
cuprinzătoare a necesităților în materie de 
cercetare și inovare ale sistemului feroviar 
și ale utilizatorilor săi. Această abordare 
trebuie să acopere materialul rulant, 
managementul infrastructurii și al traficului 
pentru segmentele de piață ale transportului 
de marfă și transportului pe distanțe lungi, 
traficul de călători regional, local și urban, 
precum și legăturile intermodale dintre 
transportul feroviar și alte moduri de 
transport, oferind utilizatorilor o soluție 
integrată de la un capăt la altul pentru 
călătoria pe calea ferată și pentru 
necesitățile de transport ale acestora – de la 
sprijin în tranzacții, la asistență în timpul 
călătoriei;

Or. en

Amendamentul 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a juca rolul de punct central de 
referință în ceea ce privește proiectele de 
cercetare și inovare legate de domeniul 
feroviar și finanțate la nivelul Uniunii, 
asigurând coordonarea acestora și 
furnizând tuturor părților interesate 
informațiile relevante;

(d) de a juca un rol central în ceea ce 
privește proiectele de cercetare și inovare 
legate de domeniul feroviar și finanțate la 
nivelul Uniunii, asigurând coordonarea 
acestora și furnizând tuturor părților 
interesate informațiile relevante;

Or. en

Amendamentul 63
Jens Rohde, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a promova în mod activ participarea 
și implicarea intensă a tuturor părților 
interesate din întregul lanț valoric feroviar 
și din afara industriei feroviare tradiționale, 
mai exact: producătorii de echipamente 
feroviare (atât material rulant, cât și 
sisteme de comandă a trenurilor) și 
furnizorii acestora, administratorii de 
infrastructură, operatorii feroviari (călători 
și marfă), societățile de leasing de vehicule 
feroviare, organismele de certificare, 
asociațiile profesionale, asociațiile de 
utilizatori (călători și marfă), precum și 
institutele științifice relevante sau 
comunitatea științifică relevantă. Trebuie 
încurajată implicarea întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) definite în 
Recomandarea 2003/361/CE20 a Comisiei.

(e) de a promova în mod activ participarea 
și implicarea intensă a tuturor părților 
interesate din întregul lanț valoric feroviar 
și din afara industriei feroviare tradiționale, 
mai exact: producătorii de echipamente 
feroviare (atât material rulant, cât și 
sisteme de comandă a trenurilor și de 
gestionare a traficului) și furnizorii 
acestora, administratorii de infrastructură, 
operatorii feroviari (călători și marfă), 
societățile de leasing de vehicule feroviare, 
organismele de certificare, asociațiile 
profesionale, asociațiile de utilizatori 
(călători și marfă), precum și institutele 
științifice relevante sau comunitatea 
științifică relevantă. Trebuie încurajată 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) definite în Recomandarea 
2003/361/CE20 a Comisiei.

__________________ __________________
20 Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

20 Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en

Amendamentul 64
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a promova în mod activ participarea 
și implicarea intensă a tuturor părților 
interesate din întregul lanț valoric feroviar 

(e) de a promova în mod activ participarea 
și implicarea intensă a tuturor părților 
interesate din întregul lanț valoric feroviar 
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și din afara industriei feroviare tradiționale, 
mai exact: producătorii de echipamente 
feroviare (atât material rulant, cât și 
sisteme de comandă a trenurilor) și 
furnizorii acestora, administratorii de 
infrastructură, operatorii feroviari (călători 
și marfă), societățile de leasing de vehicule 
feroviare, organismele de certificare, 
asociațiile profesionale, asociațiile de 
utilizatori (călători și marfă), precum și 
institutele științifice relevante sau 
comunitatea științifică relevantă. Trebuie 
încurajată implicarea întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) definite în 
Recomandarea 2003/361/CE20 a Comisiei.

și din afara industriei feroviare tradiționale, 
mai exact: producătorii de echipamente 
feroviare (atât material rulant, cât și 
sisteme de comandă a trenurilor) și 
furnizorii acestora, administratorii de 
infrastructură, operatorii feroviari (călători 
și marfă), societățile de leasing de vehicule 
feroviare, organismele de certificare,
reprezentanții salariaților, asociațiile 
profesionale, asociațiile de utilizatori 
(călători și marfă), precum și institutele 
științifice relevante sau comunitatea 
științifică relevantă. Trebuie încurajată 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) definite în Recomandarea 
2003/361/CE20 a Comisiei.

__________________ __________________
20 Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

20 Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en

Justificare

Oricât de tehnice ar putea părea, noile tehnologii și norme tehnice pot avea un impact 
profund asupra angajaților, în special asupra condițiilor de lucru și de siguranță la locul de 
muncă. Trebuie asigurată nu numai implicarea partenerilor din domeniu, ci și a 
reprezentanților sindicatelor.

Amendamentul 65
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a implementa măsuri care să 
promoveze participarea IMM-urilor, a 
universităților și a centrelor de cercetare. 
În acest context ar trebui identificate și 
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abordate orice bariere care împiedică 
participarea la program a nou-veniților;

Or. en

Amendamentul 66
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) de a urmări atingerea unei 
complementarități și a unor strânse 
sinergii cu Fondurile structurale pentru a 
contribui la eliminarea diferențelor în 
materie de cercetare și de inovare la nivel 
european. În cazul în care este posibil, se 
va promova interoperabilitatea celor două 
instrumente și se va încuraja finanțarea 
cumulată sau combinată. În acest context, 
măsurile vor avea drept scop exploatarea 
la maximum a rezervei de talente a 
Europei și optimizarea, în acest mod, a 
impactului economic și social al cercetării 
și al inovării, fiind diferite, dar 
complementare în ceea ce privește 
politicile și acțiunile fondurilor politicii de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o creștere cu 100 % a capacității 
sistemului de transport feroviar, pentru a 
face față creșterii cererii de servicii de 

(b) o creștere a capacității sistemului de 
transport feroviar, pentru a face față 
creșterii cererii de servicii de transport 
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transport feroviar de călători și de marfă; feroviar de călători și de marfă;

Or. ro

Amendamentul 68
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o creștere cu 50 % a fiabilității și a 
punctualității serviciilor feroviare;

(c) o creștere a fiabilității și a punctualității 
serviciilor feroviare;

Or. ro

Amendamentul 69
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o creștere cu 50 % a elementelor , 
durabile de infrastructură bazate pe 
produse de bază regenerabile, precum 
lemnul, sau pe materiale compozite, 
precum componentele infrastructurii 
feroviare, în special prin activități de 
cercetare-inovare destinate realizării unei 
substanțe pentru impregnarea traverselor 
de lemn, care să poată să înlocuiască 
creozotul, a cărui utilizare va fi interzisă 
începând din 2018, conform dreptului 
Uniunii;

Or. en

(Rezoluția Parlamentului European din 10 septembrie 2013 referitoare la promovarea unei 
strategii europene în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a 

Europei în viitor (2012/2298(INI)))
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Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o creștere a siguranței sistemului de 
transport feroviar;

Or. ro

Amendamentul 71
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii la inițiativa Shift2Rail este de 450 
de milioane EUR, sumă care include 
contribuțiile AELS, și este plătită din 
creditele bugetului general al Uniunii 
alocate programului specific de punere în 
aplicare a programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul 
(iv) și ale articolelor 60 și 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
referitoare la organismele menționate la 
articolul 209 din regulamentul respectiv. 
Această sumă include:

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii la inițiativa Shift2Rail este de 
450 de milioane EUR, sumă care include 
contribuțiile din partea statelor membre 
ale Asociației Europene a Liberului 
Schimb (AELS), și este plătită din creditele 
bugetului general al Uniunii alocate 
programului specific de punere în aplicare 
a programului-cadru Orizont 2020, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
articolului 58 alineatul (1) litera (c) 
punctul (iv) și ale articolelor 60 și 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
referitoare la organismele menționate la 
articolul 209 din regulamentul respectiv. 
Această sumă include:

Or. en

Amendamentul 72
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se pot aloca fonduri suplimentare de la 
alte instrumente ale Uniunii, care să 
completeze contribuția menționată la 
alineatul (1) pentru a sprijini acțiunile de 
implementare a rezultatelor ajunse la 
maturitate ale întreprinderii comune S2R.

(2) Se pot aloca fonduri suplimentare de la 
alte instrumente ale Uniunii, care să 
completeze contribuția menționată la 
alineatul (1) pentru a sprijini acțiunile de 
implementare a rezultatelor inovatoare 
ajunse la maturitate ale întreprinderii 
comune S2R.

Or. en

Amendamentul 73
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și formula politica de 
cercetare și inovare și de a-și îndeplini 
obligațiile în materie de difuzare și 
raportare;

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și îndeplini obligațiile în 
materie de difuzare și raportare, inclusiv pe 
portalul unic pentru participanți, precum 
și prin intermediul altor instrumente 
electronice de difuzare din cadrul 
programului Orizont 2020, gestionate de 
Comisie;

(da) dispozițiile privind publicarea 
cererilor de propuneri lansate de 
întreprinderea comună S2R pe portalul 
unic pentru participanți, precum și prin 
intermediul altor instrumente electronice 
de difuzare din cadrul programului 
Orizont 2020, gestionate de Comisie;

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.
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Amendamentul 74
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și formula politica de 
cercetare și inovare și de a-și îndeplini 
obligațiile în materie de difuzare și 
raportare;

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și formula politica de 
cercetare și inovare și de a-și îndeplini 
obligațiile în materie de difuzare și 
raportare, inclusiv pe portalul unic pentru 
participanți, precum și prin intermediul 
altor instrumente electronice de difuzare 
din cadrul programului Orizont 2020, 
gestionate de Comisie;

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 75
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și formula politica de 
cercetare și inovare și de a-și îndeplini 
obligațiile în materie de difuzare și 
raportare;

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și formula politica de 
cercetare și inovare și de a-și îndeplini 
obligațiile în materie de difuzare și 
raportare, inclusiv informații complete cu
privire la toate propunerile și acordurile 
de grant și la parteneri care urmează a fi 
introduse în timp util în baza de date 
globală (ECORDA) a programului 
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Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dispozițiile privind publicarea 
cererilor de propuneri lansate de 
întreprinderea comună S2R pe portalul 
unic pentru participanți, precum și prin 
intermediul altor instrumente electronice 
de difuzare din cadrul programului 
Orizont 2020, gestionate de Comisie;

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 77
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor în 
natură menționate la alineatul (2) litera (b) 
și la clauza 15 punctul 3 litera (b) din 
statutul prevăzut în anexa I, costurile sunt 
stabilite în conformitate cu practicile 
contabile uzuale privind costurile ale 
entităților în cauză, cu standardele 
contabile aplicabile în țara în care este 

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
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stabilită entitatea respectivă și cu 
standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile 
trebuie să fie certificate de un auditor 
extern independent desemnat de entitatea 
în cauză. Întreprinderea comună S2R 
verifică evaluarea contribuțiilor. În cazul 
în care persistă incertitudini, evaluarea 
poate fi auditată de întreprinderea comună 
S2R, astfel cum se prevede în clauza 20 
din statut.

respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
raportare financiară aplicabile. Costurile 
trebuie să fie certificate de un auditor 
extern independent desemnat de entitatea 
în cauză. Metoda de evaluare poate fi 
verificată de întreprinderea comună S2R în 
cazul în care există vreo incertitudine 
generată de conținutul certificării. În 
sensul prezentului regulament, costurile 
suportate ca urmare a activităților 
suplimentare nu sunt auditate de 
întreprinderea comună S2R sau de orice 
organism al Uniunii.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 78
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În temeiul alineatului (5), Comisia 
poate încheia, reduce în mod proporțional 
sau suspenda contribuția financiară a 
Uniunii la întreprinderea comună S2R sau 
poate declanșa procedura de lichidare 
menționată la clauza 23 punctul 2 din 
statutul prevăzut în anexa I în cazul în care 
membrii respectivi sau entitățile lor afiliate 
nu efectuează sau efectuează doar parțial 
ori prea târziu contribuțiile menționate la 
alineatul (2).

(6) În temeiul alineatului (5), Comisia 
poate încheia, reduce în mod proporțional 
sau suspenda contribuția financiară a 
Uniunii la întreprinderea comună S2R sau 
poate declanșa procedura de lichidare 
menționată la clauza 23 punctul 2 din 
statutul prevăzut în anexa I în cazul în care 
membrii respectivi sau entitățile lor afiliate 
nu efectuează sau efectuează doar parțial 
ori prea târziu contribuțiile menționate la 
alineatul (2). Decizia Comisiei nu 
împiedică rambursarea costurilor eligibile 
deja suportate sau angajate de către 
membri sau de întreprinderea comună 
S2R anterior momentului la care a fost 
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notificată respectiva decizie întreprinderii 
comune.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 79
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună S2R adoptă 
propriile normele financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
… [Regulamentul delegat privind modelul 
de regulament financiar pentru organisme 
menționat la articolul 209 din 
regulamentul financiar].

Fără a aduce atingere articolului 12, 
întreprinderea comună S2R adoptă 
propriile norme financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentului (UE) 
nr. … [Regulamentul delegat privind 
modelul de regulament financiar pentru 
PPP].

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 80
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună S2R adoptă 
propriile normele financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
… [Regulamentul delegat privind modelul 
de regulament financiar pentru organisme 
menționat la articolul 209 din regulamentul 
financiar].

Fără a aduce atingere articolului 12,
întreprinderea comună S2R adoptă 
propriile norme financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentului (UE) 
nr. … [Regulamentul delegat privind
modelul de regulament financiar pentru 
organisme menționat la articolul 209 din 
regulamentul financiar].

Or. en

Amendamentul 81
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de conducere adoptă, în 
conformitate cu articolul 110 din Statutul 
funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 
2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și 
pe articolul 6 din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți, delegând competențele 
relevante ale autorității de numire 
directorului executiv și definind condițiile 
în care poate fi suspendată delegarea 
competențelor respective. Directorul 
executiv este autorizat să subdelege 
competențele respective.

Consiliul de conducere adoptă, în 
conformitate cu articolul 110 din Statutul 
funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 
2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și 
pe articolul 6 din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți, delegând competențele 
relevante ale autorității de numire 
directorului executiv și definind condițiile 
în care poate fi suspendată delegarea 
competențelor respective. Directorul
executiv raportează consiliului de 
conducere cu privire la competențele 
delegate și este autorizat să subdelege 
competențele respective.

Or. en

Amendamentul 82
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul răspunderii extracontractuale, 
în conformitate cu principiile generale 
comune legislațiilor statelor membre, 
întreprinderea comună S2R acordă 
despăgubiri pentru toate prejudiciile 
provocate de personalul său în exercițiul 
funcțiunii.

(2) În cazul răspunderii extracontractuale, 
în conformitate cu principiile generale 
comune legislațiilor statelor membre, 
întreprinderea comună S2R acordă 
despăgubiri pentru toate prejudiciile 
provocate de personalul său și de membrii 
consiliului de conducere în exercițiul 
funcțiunii.

Or. en

Amendamentul 83
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează o evaluare
intermediară a întreprinderii comune S2R 
până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2018.

(1) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune S2R, 
cu sprijinul unor experți independenți,
până la 30 iunie 2017. Comisia întocmește 
un raport cu privire la evaluarea 
menționată, care include concluziile 
evaluării și observațiile sale. Comisia 
trimite raportul respectiv Parlamentului 
European și Consiliului până la 
31 decembrie 2017. Rezultatele evaluării 
intermediare a S2R se iau în considerare 
la evaluarea aprofundată și la evaluarea 
intermediară menționată la articolul 32 
din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.
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Amendamentul 84
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune S2R
până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2018.

(1) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune Clean 
Sky 2, cu asistența unor experți 
independenți, până la 30 iunie 2017. 
Comisia întocmește un raport cu privire la 
evaluarea menționată, care include 
concluziile evaluării și observațiile sale. 
Comisia trimite raportul respectiv
Parlamentului European și Consiliului până 
la 31 decembrie 2017. Rezultatele 
evaluării intermediare a S2R se iau în 
considerare la evaluarea aprofundată și la 
evaluarea intermediară menționată la 
articolul 32 din Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 85
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune S2R 
până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 

(1) Comisia realizează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune S2R 
până la 31 decembrie 2017, inclusiv o 
evaluare a implicării și a deschiderii față 
de întreprinderile mici și mijlocii, precum 
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până la 30 iunie 2018. și a funcționării administrative a 
întreprinderii comune S2R, acordând o 
atenție specială reducerii unor probleme 
sau sarcini administrative.. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 86
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună S2R face parte din 
descărcarea de gestiune acordată Comisiei 
de către Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 319 din 
tratat.

(1) Prin derogare de la articolul 60 
alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul nr. 966/2012, descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
întreprinderii comune S2R ar trebui 
acordată de Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu procedura prevăzută de normele 
financiare ale întreprinderii comune S2R.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 87
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția (1) Prin derogare de la articolul 60 



PE529.819v01-00 44/86 AM\1020418RO.doc

RO

bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună S2R face parte din 
descărcarea de gestiune acordată Comisiei 
de către Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 319 din 
tratat.

alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul nr. 966/2012, descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
întreprinderii comune S2R ar trebui 
acordată de Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu procedura prevăzută de normele 
financiare ale întreprinderii comune S2R.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 88
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună S2R face parte din 
descărcarea de gestiune acordată Comisiei 
de către Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 319 din 
tratat.

(1) Prin derogare de la articolul 60 
alineatul (7) și de la articolul 209 din 
Regulamentul nr. 966/2012, descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună S2R face parte din 
descărcarea de gestiune acordată de către 
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului, în conformitate cu procedura 
prevăzută de normele financiare ale 
întreprinderii comune S2R.

Or. en

Amendamentul 89
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderea comună S2R 
cooperează pe deplin cu instituțiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune și, la nevoie, furnizează orice 
informații suplimentare necesare. În acest 
context, i se poate solicita să fie 
reprezentată la întâlnirile cu instituțiile 
sau organismele relevante și să asiste 
ordonatorul de credite al Comisiei prin 
delegare.

eliminat

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 90
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderea comună S2R 
cooperează pe deplin cu instituțiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune și, la nevoie, furnizează orice 
informații suplimentare necesare. În acest 
context, i se poate solicita să fie 
reprezentată la întâlnirile cu instituțiile 
sau organismele relevante și să asiste 
ordonatorul de credite al Comisiei prin 
delegare.

eliminat

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.
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Amendamentul 91
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere clauzei 19 
punctul 4 din statutul prevăzut în anexa I,
întreprinderea comună S2R acordă 
personalului Comisiei și altor persoane 
autorizate de întreprinderea comună S2R
sau de Comisie, precum și Curții de 
Conturi drept de acces la siturile și sediul 
său, precum și la toate informațiile, 
inclusiv la informațiile în format 
electronic, necesare pentru efectuarea 
auditurilor.

(1) Întreprinderea comună S2R acordă 
personalului Comisiei și altor persoane 
autorizate de Comisie sau de 
întreprinderea comună, precum și Curții 
de Conturi drept de acces la siturile și 
sediul său, precum și la toate informațiile, 
inclusiv la informațiile în format 
electronic, necesare pentru efectuarea 
auditurilor.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 92
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere clauzei 19 
punctul 4 din statutul prevăzut în anexa I, 
întreprinderea comună S2R acordă 
personalului Comisiei și altor persoane 
autorizate de întreprinderea comună S2R 
sau de Comisie, precum și Curții de 
Conturi drept de acces la siturile și sediul 
său, precum și la toate informațiile, 
inclusiv la informațiile în format 
electronic, necesare pentru efectuarea 

(1) Întreprinderea comună S2R acordă 
personalului Comisiei și altor persoane 
autorizate de întreprinderea comună S2R 
sau de Comisie, precum și Curții de 
Conturi drept de acces la siturile și sediul 
său, precum și la toate informațiile, 
inclusiv la informațiile în format 
electronic, necesare pentru efectuarea 
auditurilor.
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auditurilor.

Or. en

Amendamentul 93
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Membrii personalului întreprinderii 
comune, directorul executiv și membrii 
Consiliului de conducere notifică OLAF, 
fără întârziere și fără ca aceștia să fie 
trași la răspundere pentru acestea, cu 
privire la fraudele de care au avut 
cunoștință în exercitarea propriilor 
funcții sau mandate.

Or. en

Amendamentul 94
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere obiectivul general al 
programului Orizont 2020 de a simplifica 
și armoniza mai mult mecanismele de 
finanțare a cercetării și inovării la nivel 
european, vor fi evitate situațiile în care 
întreprinderile comune funcționează după 
norme diferite de cele valabile pentru 
Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 95
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Membru asociat” înseamnă o entitate 
juridică, o grupare sau un consorțiu de 
entități juridice, cu sediul într-un stat 
membru sau într-o țară asociată la 
programul-cadru Orizont 2020, care a fost 
selectat conform procedurii prevăzute la 
clauza 4 punctul 2, îndeplinește condițiile 
de la clauza 4 punctele 3 și 4 și a acceptat 
prezentul statut prin semnarea unei scrisori 
de aprobare;

1. „Membru asociat” înseamnă o entitate 
juridică, o grupare sau un consorțiu de 
entități juridice, cu sediul într-un stat 
membru sau într-o țară asociată la 
programul-cadru Orizont 2020, care a fost 
selectat conform procedurii prevăzute la 
clauza 4 punctul 2, îndeplinește condițiile 
de la clauza 4 punctele 3 și 4 și a acceptat 
prezentul statut prin semnarea unei scrisori 
de aprobare, în urma unei decizii luate de 
organismul său de conducere;

Or. en

Amendamentul 96
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Membru fondator, altul decât Uniunea” 
înseamnă contribuitorii enumerați în anexa 
II, care s-au angajat, fiecare în parte, la 
plata unei contribuții proprii de cel puțin 30 
de milioane de euro pe durata întreprinderii 
comune S2R și au acceptat prezentul statut 
prin semnarea unei scrisori de aprobare;

2. Membru fondator, altul decât Uniunea” 
înseamnă contribuitorii enumerați în anexa 
II, care s-au angajat, fiecare în parte, la 
plata unei contribuții proprii de cel puțin 
30 de milioane de euro pe durata 
întreprinderii comune S2R și au acceptat 
prezentul statut prin semnarea unei scrisori 
de aprobare, în urma unei decizii luate de 
organismul său de conducere;

Or. en

Amendamentul 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Membru fondator, altul decât Uniunea” 
înseamnă contribuitorii enumerați în 
anexa II, care s-au angajat, fiecare în 
parte, la plata unei contribuții proprii de cel 
puțin 30 de milioane de euro pe durata 
întreprinderii comune S2R și au acceptat 
prezentul statut prin semnarea unei scrisori 
de aprobare;

2. „Membru fondator, altul decât Uniunea” 
înseamnă entitățile juridice unice care s-au 
angajat, fiecare în parte, la plata unei 
contribuții proprii de cel puțin 30 de 
milioane de euro pe durata întreprinderii 
comune S2R, pe baza unei viziuni 
comune, și au acceptat prezentul statut prin 
semnarea unei scrisori de aprobare. Aceste 
entități sunt enumerate în anexa II;

Or. en

Amendamentul 98
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „Programe de inovare” sau „PI” 
înseamnă domeniile tematice în jurul 
cărora se structurează planul general S2R, 
menționat la punctul 4. PI sunt selectate 
pentru capacitatea lor de a spori în mod 
optim performanța unuia sau a mai multor 
medii de operare, precum și de a reflecta o 
abordare axată pe sistemul feroviar. Fără a 
aduce atingere deciziei consiliului de 
conducere de a modifica această structură, 
planul general S2R trebuie să prevadă 
crearea cel puțin a următoarelor cinci PI:

3. „Programe de inovare” sau „PI” 
înseamnă domeniile tematice în jurul 
cărora se structurează planul general S2R, 
menționat la punctul 4. PI sunt selectate 
pentru capacitatea lor de a spori în mod 
optim performanța unuia sau a mai multor 
medii de operare, precum și de a reflecta o 
abordare axată pe sistemul feroviar. 
Definirea respectivelor programe permite, 
de asemenea, dezvoltarea și testarea unor 
idei inovatoare de pionierat. Fără a aduce 
atingere deciziei consiliului de conducere 
de a modifica această structură, planul 
general S2R ar trebui să prevadă crearea 
cel puțin a următoarelor cinci PI:

Or. en
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Amendamentul 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „Programe de inovare” sau „PI” 
înseamnă domeniile tematice în jurul 
cărora se structurează planul general S2R, 
menționat la punctul 4. PI sunt selectate 
pentru capacitatea lor de a spori în mod 
optim performanța unuia sau a mai multor 
medii de operare, precum și de a reflecta o 
abordare axată pe sistemul feroviar. Fără a 
aduce atingere deciziei consiliului de 
conducere de a modifica această structură, 
planul general S2R trebuie să prevadă 
crearea cel puțin a următoarelor cinci PI:

3. „Programe de inovare” sau „PI” 
înseamnă domeniile tematice în jurul 
cărora se structurează planul general S2R, 
menționat la punctul 4. PI sunt selectate 
pentru capacitatea lor de a spori în mod 
optim performanța unuia sau a mai multor 
medii de operare, precum și de a reflecta o 
abordare axată pe sistemul feroviar și 
orientată către client. Fără a aduce 
atingere deciziei consiliului de conducere 
de a modifica această structură, planul 
general S2R ar trebui să prevadă crearea 
cel puțin a următoarelor cinci PI:

Or. en

Amendamentul 100
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trenuri de mare capacitate rentabile și 
fiabile;

(a) trenuri rentabile și fiabile, inclusiv 
trenuri de mare capacitate și trenuri de 
mare viteză;

Or. en

Amendamentul 101
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sisteme avansate de management și 
control al traficului;

(b) sisteme avansate de management și de
control al traficului, având ca scop o mai 
mare sinergie între infrastructură și 
exploatare, precum și îmbunătățirea 
interoperabilității diferitelor moduri de 
transport;

Or. en

Amendamentul 102
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) infrastructură de mare capacitate 
rentabilă și fiabilă;

(c) trenuri rentabile și fiabile, inclusiv 
trenuri de mare capacitate și infrastructură 
de mare viteză;

Or. en

Amendamentul 103
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) infrastructură de mare capacitate 
rentabilă și fiabilă;

(c) infrastructură de mare capacitate,
rentabilă, sustenabilă și fiabilă;

Or. en

Amendamentul 104
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tehnologii pentru un transport de marfă 
european sustenabil și atractiv.

(e) tehnologii pentru un transport de marfă 
european sustenabil și atractiv, care să 
includă, printre altele, conceptele de 
intermodalitate și de modularitate, pentru 
o mai bună accesibilitate pentru pasageri 
și pentru transportul de cantități mici de 
mărfuri.

Or. en

Amendamentul 105
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definește, în planul general S2R 
menționat la clauza 1 punctul 4, activitățile 
de cercetare și inovare prioritare, inclusiv 
activitățile demonstrative pe scară largă, 
care se impun pentru a accelera 
pătrunderea pe piață a unor inovații 
tehnologice integrate, interoperabile și 
standardizate, necesare în vederea 
sprijinirii spațiului feroviar unic european 
și a atingerii excelenței operaționale a
sistemului feroviar, concomitent cu 
creșterea capacității și a fiabilității și cu 
diminuarea costurilor transportului 
feroviar;

(a) definește, în planul general S2R 
menționat la clauza 1 punctul 4, activitățile 
de cercetare și inovare prioritare, inclusiv 
activitățile demonstrative pe scară largă, 
care se impun pentru a accelera 
pătrunderea pe piață a unor inovații 
tehnologice integrate, interoperabile și 
standardizate, necesare în vederea 
sprijinirii spațiului feroviar unic european, 
a atingerii excelenței operaționale și a 
obținerii calității sistemului feroviar, 
concomitent cu creșterea capacității, a 
performanței, a sustenabilității, a 
interoperabilității, a intermodalității și a 
fiabilității și cu diminuarea costurilor 
transportului feroviar;

Or. en
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Amendamentul 106
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) comasează cerințele utilizatorilor și 
definește standarde de interoperabilitate cu 
scopul de a orienta investițiile în cercetare 
și inovare spre soluții operaționale și 
comercializabile;

(h) comasează cerințele utilizatorilor și 
definește orientările comune privind 
standardele aplicabile de 
interoperabilitate, fără a aduce atingere 
competențelor Agenției Europene a Căilor 
Ferate (AEF) și competențelor 
autorităților naționale, cu scopul de a 
orienta investițiile în cercetare și inovare 
spre soluții operaționale și 
comercializabile;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că întreprinderea comună nu este un organism nou 
însărcinat cu stabilirea standardelor. Directiva UE privind „interoperabilitatea” 
(Directiva 2008/57/UE) oferă deja un cadru legal pentru instituirea unor „specificații tehnice 
de interoperabilitate” (STI). În consecință, proiectele privind STI sunt elaborate de Agenția 
Europeană a Căilor Ferate (AEF), care analizează subsistemele în consultare cu asociațiile 
și partenerii sociali.

Amendamentul 107
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) comasează cerințele utilizatorilor și 
definește standarde de interoperabilitate cu 
scopul de a orienta investițiile în cercetare 
și inovare spre soluții operaționale și 
comercializabile;

(h) comasează cerințele utilizatorilor și 
definește specificațiile de interoperabilitate 
și standardele tehnice cu scopul de a 
orienta investițiile în cercetare și inovare 
spre soluții operaționale și 
comercializabile;
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Or. en

Amendamentul 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) stabilește și dezvoltă o cooperare 
strânsă, pe termen lung între Uniune, 
industria producătoare de echipament 
feroviar și alte părți interesate din sectorul 
feroviar, necesară pentru conceperea unor 
inovații revoluționare și pentru garantarea 
pătrunderii pe piață a unor soluții 
inovatoare, asociind mediul de exploatare 
feroviară și alte părți interesate din 
domeniu, precum și actori din afara 
sectorului feroviar tradițional;

(j) stabilește și dezvoltă o cooperare 
strânsă, pe termen lung între Uniune, 
industria producătoare de echipament 
feroviar și alte părți interesate din sectorul 
feroviar, necesară pentru conceperea unor 
inovații revoluționare și pentru garantarea 
pătrunderii pe piață a unor soluții 
inovatoare, asociind organizațiile care 
reprezintă clienții, mediul de exploatare 
feroviară și alte părți interesate din 
domeniul privat și public, precum și actori 
din afara sectorului feroviar tradițional;

Or. en

Amendamentul 109
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) stabilește și dezvoltă o cooperare 
strânsă, pe termen lung între Uniune, 
industria producătoare de echipament 
feroviar și alte părți interesate din sectorul 
feroviar, necesară pentru conceperea unor 
inovații revoluționare și pentru garantarea 
pătrunderii pe piață a unor soluții 
inovatoare, asociind mediul de exploatare 
feroviară și alte părți interesate din 
domeniu, precum și actori din afara 

(j) stabilește și dezvoltă o cooperare 
strânsă, pe termen lung, între Uniune, 
industria producătoare de echipament 
feroviar și alte părți interesate din sectorul 
feroviar, necesară pentru conceperea unor 
inovații revoluționare și pentru garantarea 
pătrunderii pe piață a unor soluții 
inovatoare, în special mediul de exploatare 
feroviară și alte părți interesate din 
domeniu, inclusiv la nivel regional, 
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sectorului feroviar tradițional; precum și actori din afara sectorului 
feroviar tradițional;

Or. en

Amendamentul 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) asigură legătura cu activitățile de 
cercetare și inovare naționale și 
internaționale din domeniul tehnic, în 
special prin intermediul platformei 
tehnologice a Consiliului consultativ 
european pentru cercetare în domeniul 
feroviar (ERRAC), precum și cu cele 
desfășurate în alte domenii, de exemplu de 
către Consiliul consultativ european pentru 
cercetare în domeniul transportului rutier 
(ERTRAC), Consiliul consultativ pentru 
cercetare și inovare în domeniul 
aeronauticii în Europa (ACARE), 
platforma tehnologică europeană 
Waterborne, platforma Manufuture pentru 
tehnologiile de producție ale viitorului, 
platforma pentru materialele și tehnologiile 
de inginerie avansată (EuMaT) și altele;

(k) asigură legătura cu diverse părți 
interesate, inclusiv organizații de 
cercetare, universități etc. și stabilește 
legături cu activitățile de cercetare și 
inovare naționale și internaționale din 
domeniul tehnic, în special prin 
intermediul platformei tehnologice a 
Consiliului consultativ european pentru 
cercetare în domeniul feroviar (ERRAC), 
precum și cu cele desfășurate în alte 
domenii, de exemplu de către Consiliul 
consultativ european pentru cercetare în 
domeniul transportului rutier (ERTRAC), 
Consiliul consultativ pentru cercetare și 
inovare în domeniul aeronauticii în Europa 
(ACARE), platforma tehnologică 
europeană Waterborne, platforma 
Manufuture pentru tehnologiile de 
producție ale viitorului, platforma pentru 
materialele și tehnologiile de inginerie 
avansată (EuMaT) și altele;

Or. en

Amendamentul 111
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) asigurarea legăturii cu diverse părți 
interesate, inclusiv organizații de 
cercetare și universități;

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) asigurarea legăturii cu diverse părți 
interesate, inclusiv organizații de 
cercetare și universități;

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 113
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei scrisori de aprobare, 
membrii fondatori ai întreprinderii comune 

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei scrisori de aprobare, 
pe baza unei decizii luate de organismul 
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S2R, alții decât Uniunea, enumerați în 
anexa II la prezentul regulament, precum și 
membrii asociați care urmează să fie 
selectați în conformitate cu clauza 4. 
Membrii respectivi poartă denumirea 
colectivă de membri, alții decât Uniunea.

său de conducere, membrii fondatori ai 
întreprinderii comune S2R, alții decât 
Uniunea, enumerați în anexa II la prezentul 
regulament, precum și membrii asociați 
care urmează să fie selectați în 
conformitate cu clauza 4. Membrii 
respectivi poartă denumirea colectivă de 
membri, alții decât Uniunea.

Or. en

Amendamentul 114
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei scrisori de aprobare, 
membrii fondatori ai întreprinderii comune 
S2R, alții decât Uniunea, enumerați în 
anexa II la prezentul regulament, precum și 
membrii asociați care urmează să fie 
selectați în conformitate cu clauza 4. 
Membrii respectivi poartă denumirea 
colectivă de membri, alții decât Uniunea.

(b) în urma acceptării prezentului statut 
prin intermediul unei scrisori de aprobare, 
pe baza unei decizii luate de organismul 
său de conducere, membrii fondatori ai 
întreprinderii comune S2R, alții decât 
Uniunea, enumerați în anexa II la prezentul 
regulament, precum și membrii asociați 
care urmează să fie selectați în 
conformitate cu clauza 4. Membrii 
respectivi poartă denumirea colectivă de 
membri, alții decât Uniunea.

Or. en

Amendamentul 115
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dacă un membru al S2R nu își 
îndeplinește angajamentele privind 
contribuția financiară convenită, 
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directorul executiv consemnează acest 
lucru și stabilește un termen rezonabil 
pentru remedierea acestei situații. Dacă 
situația nu este remediată în termenul 
respectiv, directorul executiv convoacă o 
reuniune a consiliului de conducere 
pentru a decide dacă membrul care nu și-
a îndeplinit obligațiile trebuie revocat sau 
dacă trebuie luate alte măsuri până la 
îndeplinirea obligațiilor de către acesta. 
Oricărui membru care nu își respectă 
obligațiile îi poate fi suspendat de către 
consiliul de conducere dreptul de vot 
într-o prima fază și după ce a fost audiat 
și cu condiția să i se fi oferit posibilitatea 
unor explicații.

Or. en

Amendamentul 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii asociați ai întreprinderii 
comune S2R sunt selectați prin intermediul 
unei cereri de candidaturi deschise, 
nediscriminatorii și competitive. Prima 
cerere de candidaturi pentru membri 
asociați se lansează în termen de cel mult 
trei luni de la înființarea întreprinderii 
comune S2R. Se lansează cereri 
suplimentare de candidaturi numai dacă 
sunt necesare capacități esențiale pentru 
punerea în aplicare a planului general 
S2R. Toate cererile de candidaturi se 
publică pe site-ul internet al S2R și se 
comunică prin intermediul grupului de 
reprezentanți ai statelor și prin alte canale 
pentru a asigura cea mai largă participare 
posibilă în interesul atingerii obiectivelor 
planului general S2R. Întreprinderea 
comună S2R încurajează participarea 

2. Membrii asociați ai întreprinderii 
comune S2R sunt selectați prin intermediul 
unei cereri de candidaturi deschise, 
nediscriminatorii și competitive, lansate de 
Comisie și sub rezerva efectuării unei 
evaluări transparente de către consiliul de 
conducere. Această selecție bazată pe
evaluare ține cont, printre altele, de 
relevanța și de valoarea adăugată 
potențială a solicitantului pentru
atingerea obiectivelor întreprinderii 
comune S2R, de soliditatea financiară a 
solicitantului, precum și de orice posibil 
conflict de interese în ceea ce privește 
obiectivele S2R.
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IMM-urilor și a actorilor din întregul lanț
valoric feroviar, precum și din afara 
sectorului feroviar tradițional.

Or. en

Amendamentul 117
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii asociați ai întreprinderii 
comune S2R sunt selectați prin intermediul 
unei cereri de candidaturi deschise, 
nediscriminatorii și competitive. Prima 
cerere de candidaturi pentru membri 
asociați se lansează în termen de cel mult 
trei luni de la înființarea întreprinderii 
comune S2R. Se lansează cereri 
suplimentare de candidaturi numai dacă 
sunt necesare capacități esențiale pentru 
punerea în aplicare a planului general 
S2R. Toate cererile de candidaturi se 
publică pe site-ul internet al S2R și se 
comunică prin intermediul grupului de 
reprezentanți ai statelor și prin alte canale 
pentru a asigura cea mai largă participare 
posibilă în interesul atingerii obiectivelor 
planului general S2R. Întreprinderea 
comună S2R încurajează participarea 
IMM-urilor și a actorilor din întregul lanț
valoric feroviar, precum și din afara 
sectorului feroviar tradițional.

2. Membrii asociați ai întreprinderii 
comune S2R sunt selectați prin intermediul 
unei cereri de candidaturi deschise, 
nediscriminatorii și competitive, lansate de 
Comisie și sub rezerva efectuării unei 
evaluări transparente de către consiliul de 
conducere. Această evaluare ține cont, 
printre altele, de relevanța și de valoarea 
adăugată potențială a solicitantului 
pentru atingerea obiectivelor 
întreprinderii comune S2R, de soliditatea 
financiară a solicitantului, precum și de 
posibilele conflicte de interese în ceea ce 
privește obiectivele S2R.

Or. en

Amendamentul 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Ținând cont de rezultatele evaluării, 
Comisia ia decizia finală cu scopul de a 
asigura echilibrul geografic, precum și 
participarea echilibrată a IMM-urilor, a 
comunității de cercetare și a actorilor din 
întregul lanț valoric feroviar, inclusiv din 
afara sectorului feroviar tradițional.

Or. en

Amendamentul 119
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Ținând cont de rezultatele evaluării, 
Comisia ia decizia finală cu scopul de a 
asigura echilibrul geografic, precum și 
participarea echilibrată a IMM-urilor, a 
comunității de cercetare și a actorilor din 
întregul lanț valoric feroviar, inclusiv din 
afara sectorului feroviar tradițional.

Or. en

Amendamentul 120
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consiliul de conducere evaluează 
candidaturile pentru obținerea statutului de 
membru asociat ținând seama, printre 
altele, de relevanța și de valoarea adăugată 
potențială a solicitantului sub raportul 

3. Consiliul de conducere evaluează în 
mod transparent candidaturile pentru 
obținerea statutului de membru asociat 
ținând seama, printre altele, de relevanța și 
de valoarea adăugată potențială a 
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atingerii obiectivelor întreprinderii comune 
S2R, de soliditatea financiară a acestuia și 
de orice potențial conflict de interese. 
Consiliul de conducere decide ulterior cu 
privire la cerere.

solicitantului sub raportul atingerii 
obiectivelor întreprinderii comune S2R, de 
soliditatea financiară a acestuia și de orice 
potențial conflict de interese. Consiliul 
director decide ulterior asupra
candidaturilor. Decizia finală asigură un 
echilibru geografic.

Or. en

Amendamentul 121
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Contribuția proprie minimă necesară 
pentru a deveni membru asociat este de 
2,5 % din bugetul total al programului de 
inovare la care participă solicitantul.

4. Contribuția proprie minimă necesară 
pentru a deveni membru asociat este de 
2 % din bugetul total al programului de 
inovare la care participă solicitantul.

Or. en

Amendamentul 122
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Orice membru poate renunța la statutul 
de membru al întreprinderii comune S2R. 
Această decizie are efect și devine
irevocabilă în termen de șase luni de la 
notificarea sa celorlalți membri. Din acel 
moment, fostul membru este eliberat de 
orice obligații, altele decât cele aprobate 
sau asumate de întreprinderea comună S2R 
înainte de renunțarea la statutul de 
membru.

5. Orice membru poate renunța la statutul 
de membru al întreprinderii comune S2R. 
Această decizie are efect și devine 
irevocabilă în termen de șase luni de la 
notificarea sa celorlalți membri. Din acel 
moment, fostul membru este eliberat de 
orice obligații, altele decât cele aprobate 
sau asumate de întreprinderea comună S2R 
înainte de renunțarea la statutul de 
membru. În astfel de cazuri, se deschide 
un cont pentru decontarea obligațiilor 
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financiare între partea care renunță la 
statutul de membru și S2R.

Or. en

Amendamentul 123
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Calitatea de membru al întreprinderii 
comune S2R poate fi cedată unui terț
numai cu acordul prealabil și unanim al 
consiliului de conducere.

6. Calitatea de membru al întreprinderii 
comune S2R poate fi cedată unui terț
numai cu acordul prealabil și unanim al 
consiliului de conducere. Acest acord este 
notificat Comisiei, care are drept de 
opoziție.

Or. en

Amendamentul 124
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doi reprezentanți ai Comisiei; (a) trei reprezentanți ai Comisiei;

Or. en

Amendamentul 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Membrii asociați care îndeplinesc, în 
calitate de entitate juridică unică, 
criteriile enumerate în clauza 1 punctul 2 
[ceea ce înseamnă o contribuție proprie 
de cel puțin 30 de milioane] sunt 
reprezentați în consiliul de conducere.
Acești alți reprezentanți sunt desemnați de 
consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor la nivel teritorial și garantând 
reprezentarea întregului lanț valoric 
feroviar, precum și din afara sectorului 
feroviar tradițional, și asigurând o 
reprezentare teritorială echilibrată. Cel 
puțin doi dintre aceștia ar trebui să fie 
reprezentanți ai întreprinderilor feroviare.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Membrii asociați care îndeplinesc, în 
calitate de entitate juridică unică, 
criteriile enumerate în clauza 1 punctul 2 
sunt reprezentați în consiliul de 
conducere. Ceilalți reprezentanți sunt
desemnați de consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R după 
consultarea Agenției Europene a Căilor 



PE529.819v01-00 64/86 AM\1020418RO.doc

RO

teritorială echilibrată. Ferate, având în vedere asigurarea unei 
reprezentări echilibrate a actorilor din 
întregul lanț valoric feroviar, precum și din 
afara sectorului feroviar tradițional, și 
asigurând o reprezentare teritorială 
echilibrată.

Or. en

Amendamentul 127
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Membrii asociați care îndeplinesc, în 
calitate de entitate juridică unică, 
criteriile enumerate în clauza 1 punctul 2 
sunt reprezentați în consiliul de 
conducere. Ceilalți reprezentanți sunt
desemnați de consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R după 
consultarea Agenției Europene a Căilor 
Ferate, având în vedere asigurarea unei 
reprezentări echilibrate a actorilor din 
întregul lanț valoric feroviar, precum și din 
afara sectorului feroviar tradițional, și 
asigurând o reprezentare teritorială 
echilibrată.

Or. en

Amendamentul 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c



AM\1020418RO.doc 65/86 PE529.819v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Membrii asociați care îndeplinesc, în 
calitate de entitate juridică unică, 
criteriile enumerate în clauza 1 punctul 2 
și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor menționate la articolul 2 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) sunt 
reprezentați în consiliul de conducere. 
Ceilalți reprezentanți sunt desemnați de 
consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

Or. en

Justificare

Este important ca acest tip de membri asociați ai consiliului de conducere să contribuie și la 
îndeplinirea obiectivelor generale ale întreprinderii comune Shift2Rail.

Amendamentul 129
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
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actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată. Selecția finală 
asigură un echilibru geografic.

Or. en

Amendamentul 130
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin un reprezentant al membrilor 
asociați pentru fiecare dintre programele de 
inovare menționate la clauza 1 punctul 3. 
Reprezentanții respectivi vor fi desemnați 
de consiliul de conducere al întreprinderii 
comune S2R după consultarea Agenției 
Europene a Căilor Ferate, având în vedere 
asigurarea unei reprezentări echilibrate a 
actorilor din întregul lanț valoric feroviar, 
precum și din afara sectorului feroviar 
tradițional, și asigurând o reprezentare 
teritorială echilibrată.

(c) cel puțin doi reprezentanți ai
membrilor asociați pentru fiecare dintre 
programele de inovare menționate la clauza 
1 punctul 3. Reprezentanții respectivi vor fi 
desemnați de consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R după 
consultarea Agenției Europene a Căilor 
Ferate, având în vedere asigurarea unei 
reprezentări echilibrate a actorilor din 
întregul lanț valoric feroviar, precum și din 
afara sectorului feroviar tradițional, și 
asigurând o reprezentare teritorială 
echilibrată.

Or. en

Amendamentul 131
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cel puțin o organizație sindicală;

Or. en
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Justificare

Și angajații trebuie să fie considerați părți interesate întrucât sunt direct afectați de 
dezvoltarea de noi tehnologii. Când sunt în cauză factori umani, trebuie să se țină cont de 
aspectele sociale și de muncă.

Amendamentul 132
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

La reuniunile consiliului de conducere 
participă, în calitate de observatori, un 
reprezentant al Agenției Europene a Căilor 
Ferate și președintele sau vicepreședintele 
grupului de reprezentanți ai statelor. 

La reuniunile și la deliberările consiliului 
de conducere participă, în calitate de 
observatori, un reprezentant al Agenției 
Europene a Căilor Ferate și președintele 
sau vicepreședintele grupului de 
reprezentanți ai statelor, însă nu au drept 
de vot.

Președintele Comitetului științific are 
dreptul de a participa la reuniunile 
consiliului de conducere în calitate de 
observator și de a lua parte la deliberări 
ori de câte ori se discută chestiuni care 
intră în atribuțiile sale, însă nu are drept 
de vot.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 133
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 5 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La reuniunile consiliului de conducere 
participă, în calitate de observatori, un 
reprezentant al Agenției Europene a Căilor 
Ferate și președintele sau vicepreședintele 
grupului de reprezentanți ai statelor.

La reuniunile consiliului de conducere 
participă, în calitate de observator, un 
reprezentant al Agenției Europene a Căilor 
Ferate.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 134
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 5 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele sau vicepreședintele grupului 
de reprezentanți ai statelor are dreptul de 
a participa la reuniunile consiliului de 
conducere în calitate de observator și de a 
lua parte la deliberări, însă nu are drept 
de vot.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 135
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 5 – paragraful 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele comitetului științific are 
dreptul de a participa la reuniunile 
consiliului de conducere în calitate de 
observator și de a lua parte la deliberări 
ori de câte ori se discută chestiuni care 
intră în atribuțiile sale, însă nu are drept 
de vot.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 136
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa I – partea 7 – punctul 5 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele sau vicepreședintele Comisiei 
pentru transport a Parlamentului 
European are dreptul de a participa la 
reuniunile consiliului de conducere în 
calitate de observator.

Or. en

Amendamentul 137
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul rolului care îi revine în consiliul 
de conducere, Comisia urmărește să 
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asigure coordonarea între activitățile 
întreprinderii comune S2R și activitățile 
relevante din cadrul programului 
Orizont 2020 cu scopul de a stimula 
sinergiile necesare în identificarea 
priorităților cercetării colaborative.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 138
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) În cadrul rolului care îi revine în 
consiliul de conducere, Comisia 
urmărește să asigure coordonarea între 
activitățile întreprinderii comune S2R și 
activitățile relevante din cadrul 
programului Orizont 2020 cu scopul de a 
stimula sinergiile necesare în 
identificarea priorităților cercetării 
colaborative.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) ia deciziile referitoare la componența 
finală a consiliului de conducere, în 
special prin selectarea reprezentanților 
membrilor asociați, alții decât cei care 
îndeplinesc criteriile enumerate în clauza 
1 punctul 2. Selecția finală ar trebui să 
asigure o participare echilibrată a 
IMM-urilor și a actorilor din întregul lanț
valoric feroviar, inclusiv a celor din afara 
sectorului feroviar tradițional;

Or. en

Amendamentul 140
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Anexa I – partea 9 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv este numit de 
consiliul de conducere pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în urma unei 
proceduri de selecție deschise și
transparente.

1. Directorul executiv este numit de 
consiliul de conducere în funcție de 
meritele și de capacitățile sale atestate în 
domeniul administrației și al gestiunii, 
precum și de competențele și de 
experiența sa în domeniile relevante, pe 
baza unei liste de candidați propuse de 
Comisie în urma unui concurs general
transparent, după publicarea unei cereri 
de exprimare a interesului în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și în alte 
publicații și pe baza unui aviz pozitiv al 
Parlamentului European.

Înainte de a fi numit, candidatul selectat 
de consiliul de conducere răspunde la 
întrebările membrilor Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie și ai 
Comisiei pentru control bugetar ale 
Parlamentului European.
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Or. en

Amendamentul 141
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 9 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv este numit de 
Consiliul de conducere pe baza unei liste 
de candidați propuse de Comisie, în urma 
unei proceduri de selecție deschise și 
transparente.

1. Directorul executiv este numit de 
Consiliul de conducere pe baza unei liste 
de candidați propuse de Comisie, în urma 
unei proceduri de selecție deschise și 
transparente. Parlamentul European are 
drept de opoziție.

Or. en

Amendamentul 142
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) informează în mod regulat Grupul de 
reprezentanți ai statelor și Comitetul 
științific cu privire la toate chestiunile 
care sunt pertinente pentru rolul lor 
consultativ;

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 143
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) informează în mod regulat Grupul de 
reprezentanți ai statelor și Comitetul 
științific cu privire la toate chestiunile 
care sunt pertinente pentru rolul lor 
consultativ;

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 144
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Anexa I – partea 10 – punctul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Directorul executiv înființează un birou 
de programe pentru executarea, sub 
responsabilitatea sa, a tuturor sarcinilor de 
sprijin care rezultă din prezentul 
regulament. Biroul de programe este 
format din personalul întreprinderii 
comune S2R și are, în special, următoarele 
sarcini:

5. Directorul executiv înființează un birou 
de programe pentru executarea, sub 
responsabilitatea sa, a tuturor sarcinilor de 
sprijin care rezultă din prezentul 
regulament.

Directorul executiv stabilește pentru 
întreprinderea comună și în termen de un 
an de la data instituirii sale:

– o strategie de combatere a fraudelor,

– o strategie pentru prevenirea și 
gestionarea conflictelor de interese și

– o strategie privind protecția 
denunțătorilor.

Directorul executiv prezintă fiecare 
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strategie consiliului de conducere. 
Directorul executiv stabilește exerciții de 
evaluare periodică pentru fiecare strategie 
și pentru normele sale de punere în 
aplicare aferente.

Biroul de programe este format din 
personalul întreprinderii comune S2R și 
are, în special, următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 145
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană Feroviară are statut de 
observator în cadrul consiliului de 
conducere și contribuie la definirea și 
punerea în aplicare a planului general S2R, 
în special prin executarea următoarelor 
sarcini consultative:

Agenția Europeană Feroviară contribuie la 
definirea și punerea în aplicare a planului 
general S2R, în special prin executarea 
următoarelor sarcini consultative:

Or. en

Amendamentul 146
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) propune eventuale modificări ale 
planului general S2R și ale planului anual 
de lucru, în special pentru a se asigura că 
sunt acoperite nevoile de cercetare legate 
de concretizarea spațiului feroviar unic 
european;

(a) propune eventuale modificări ale 
planului general S2R și ale planului anual 
de lucru, în special pentru a se asigura că 
sunt acoperite nevoile de cercetare legate 
de concretizarea spațiului feroviar unic 
european și stabilește relevanța acestora 
pentru obiectivele identificate la 
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articolul 2 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 147
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) propune, după consultarea părților 
interesate menționate la articolul 2 
alineatul (1) litera (e) din prezentul 
regulament, standarde tehnice pentru 
activitățile de cercetare, dezvoltare și
validare în vederea garantării 
interoperabilității și a siguranței 
rezultatelor;

(b) propune, după consultarea părților 
interesate menționate la articolul 2 
alineatul (1) litera (e) din prezentul 
regulament, orientări pentru activitățile de 
cercetare și dezvoltare care conduc la 
formularea unor standarde tehnice în 
vederea garantării interoperabilității și a 
siguranței rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 148
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) propune, după consultarea părților 
interesate menționate la articolul 2 
alineatul (1) litera (e) din prezentul 
regulament, standarde tehnice pentru 
activitățile de cercetare, dezvoltare și 
validare în vederea garantării 
interoperabilității și a siguranței 
rezultatelor;

(b) propune, după consultarea părților 
interesate menționate la articolul 2 
alineatul (1) litera (e) din prezentul 
regulament, orientări pentru activitățile de 
cercetare, dezvoltare și validare în vederea 
garantării interoperabilității și a siguranței 
rezultatelor;

Or. en
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Amendamentul 149
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) actualizarea orientării strategice și a 
planului general S2R și realizarea de 
progrese în atingerea obiectivelor acestuia;

(a) definirea și actualizarea orientării 
strategice și a planului general S2R și 
realizarea de progrese în atingerea 
obiectivelor acestuia;

Or. en

Amendamentul 150
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stadiul programelor naționale sau 
regionale de cercetare și inovare de interes 
și identificarea potențialelor zone de 
cooperare, inclusiv implementarea 
tehnologiilor relevante;

(a) stadiul programelor naționale sau 
regionale de cercetare și inovare de interes 
și identificarea potențialelor zone de 
cooperare, inclusiv implementarea 
tehnologiilor relevante pentru a beneficia 
de sinergii;

Or. en

Amendamentul 151
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Grupul de reprezentanți ai statelor 
primește informații în mod periodic, 
privind printre altele participarea la 
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acțiuni indirecte finanțate de 
întreprinderea comună S2R, rezultatul 
fiecărei cereri de propuneri și al 
implementării fiecărui proiect, sinergiile 
cu alte programe relevante ale Uniunii, 
precum și privind execuția bugetului S2R.

Or. en

Justificare

Rezultatul trilogului privind IIP.

Amendamentul 152
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Grupul de reprezentanți ai statelor 
primește informații în mod periodic, 
privind printre altele participarea la 
acțiuni indirecte finanțate de 
întreprinderea comună S2R, rezultatul 
fiecărei cereri de propuneri și al 
implementării fiecărui proiect, sinergiile 
cu alte programe relevante ale Uniunii, 
precum și privind execuția bugetului S2R.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 153
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Grupul de reprezentanți ai statelor poate 
formula, din proprie inițiativă, recomandări 
adresate întreprinderii comune S2R cu 
privire la aspecte de natură tehnică,
administrativă și financiară, în special 
atunci când acestea afectează interesele 
naționale sau regionale. Întreprinderea 
comună S2R informează grupul de 
reprezentanți ai statelor cu privire la 
măsurile luate ca urmare a recomandărilor 
respective.

6. Grupul de reprezentanți ai statelor poate 
formula, din proprie inițiativă, recomandări 
adresate consiliului de conducere cu 
privire la aspecte de natură tehnică, 
administrativă și financiară, în special 
atunci când acestea afectează interesele 
naționale sau regionale. Consiliul de 
conducere informează grupul de 
reprezentanți ai statelor cu privire la 
măsurile luate ca urmare a recomandărilor 
respective.

Or. en

Amendamentul 154
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a-și executa sarcinile prevăzute la 
clauza 2, consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R poate constitui 
un număr limitat de grupuri de lucru care 
să desfășoare activitățile delegate de 
consiliul de conducere menționat. Grupuri
respective sunt formate din profesioniști și 
își desfășoară activitatea în mod 
transparent.

1. Pentru a-și executa sarcinile prevăzute la 
clauza 2, consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R poate constitui 
un număr limitat de grupuri de lucru care 
să desfășoare activitățile delegate de 
consiliul de conducere menționat. 
Grupurile respective sunt formate din 
profesioniști, inclusiv din cadrul 
organizațiilor de cercetare, al IMM-urilor 
și ale operatorilor feroviari, și își 
desfășoară activitatea în mod transparent.

Or. en

Amendamentul 155
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 14 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a-și executa sarcinile prevăzute la 
clauza 2, consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R poate constitui 
un număr limitat de grupuri de lucru care 
să desfășoare activitățile delegate de 
consiliul de conducere menționat. Grupuri
respective sunt formate din profesioniști și 
își desfășoară activitatea în mod 
transparent.

1. Pentru a-și executa sarcinile prevăzute la 
clauza 2, consiliul de conducere al 
întreprinderii comune S2R poate constitui 
un număr limitat de grupuri de lucru care 
să desfășoare activitățile delegate de 
consiliul de conducere menționat. 
Grupurile respective sunt formate din 
profesioniști cu competențe în domeniu și 
își desfășoară activitatea în mod 
transparent.

Or. en

Amendamentul 156
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 15 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuțiilor în natură ale membrilor, 
alții decât Uniunea, și ale entităților afiliate 
acestora, care constau în costurile suportate 
de aceștia în cadrul punerii în aplicare a 
acțiunilor indirecte, din care se scad 
contribuția întreprinderii comune și orice 
altă contribuție a Uniunii la costurile 
respective.

(b) contribuțiilor în natură în numerar ale 
membrilor, alții decât Uniunea, și ale 
entităților afiliate acestora, care constau în 
costurile suportate de aceștia în cadrul 
punerii în aplicare a acțiunilor indirecte, 
din care se scad contribuția întreprinderii 
comune și orice altă contribuție a Uniunii 
la costurile respective.

Or. en

Amendamentul 157
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 40 % se alocă membrilor 
fondatori, alții decât Uniunea, și 
entităților afiliate acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 30 % se alocă membrilor 
asociați și entităților afiliate acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 159
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cel puțin 30 % se alocă prin intermediul 
cererilor competitive de propuneri și al 
procedurilor de ofertare.

(c) 100 % se alocă prin intermediul 
cererilor competitive de propuneri și al 
procedurilor de ofertare.

Or. en

Amendamentul 160
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 15 februarie a fiecărui 
an, directorul executiv prezintă consiliului 
de conducere spre aprobare un raport anual 
de activitate referitor la progresul 
înregistrat de întreprinderea comună S2R 
în anul calendaristic anterior, în special în 
ceea ce privește planul anual de lucru 
pentru respectivul an. Raportul include, 
printre altele, informații cu privire la 
următoarele aspecte:

2. În termen de două luni de la încheierea 
fiecărui exercițiu financiar, directorul 
executiv prezintă consiliului de conducere 
spre aprobare un raport anual de activitate 
referitor la progresul înregistrat de 
întreprinderea comună S2R în anul 
calendaristic anterior, în special în ceea ce 
privește planul anual de lucru pentru 
respectivul an. Raportul include, printre 
altele, informații cu privire la următoarele 
aspecte:

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 161
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 15 februarie a fiecărui 
an, directorul executiv prezintă consiliului 
de conducere spre aprobare un raport anual 
de activitate referitor la progresul 
înregistrat de întreprinderea comună S2R 
în anul calendaristic anterior, în special în 
ceea ce privește planul anual de lucru 
pentru respectivul an. Raportul include, 
printre altele, informații cu privire la 
următoarele aspecte:

2. În termen de două luni de la încheierea 
fiecărui exercițiu financiar, directorul 
executiv prezintă consiliului de conducere 
spre aprobare un raport anual de activitate 
referitor la progresul înregistrat de 
întreprinderea comună S2R în anul 
calendaristic anterior, în special în ceea ce 
privește planul anual de lucru pentru 
respectivul an. Raportul include, printre 
altele, informații cu privire la următoarele 
aspecte:

Or. en
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Amendamentul 162
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) progresele înregistrate în vederea 
realizării obiectivelor S2R [astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (2)] și 
propuneri de acțiuni suplimentare 
necesare pentru atingerea acestor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 163
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea comună S2R prezintă 
Comisiei un raport anual în conformitate 
cu articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea comună S2R prezintă 3. Până la data de 1 martie din următorul 
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Comisiei un raport anual în conformitate 
cu articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

exercițiu financiar, contabilul 
întreprinderii comune S2R comunică 
conturile provizorii contabilului Comisiei 
și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie din următorul 
exercițiu financiar, întreprinderea 
comună S2R transmite raportul privind 
gestiunea bugetară și financiară 
Parlamentului European, Consiliului și 
Curții de Conturi.

La primirea observațiilor Curții de 
Conturi referitoare la conturile provizorii 
ale întreprinderii comune S2R în temeiul 
articolului 148 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 966/2012, contabilul 
întocmește conturile finale ale 
întreprinderii comune S2R și directorul 
executiv le transmite consiliului de 
conducere în vederea emiterii unui aviz.

Consiliul de conducere emite un aviz cu 
privire la conturile finale ale 
întreprinderii comune S2R.

Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei și Curții de Conturi conturile 
finale, împreună cu avizul consiliului de 
conducere, până la data de 1 iulie de după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Conturile finale se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene până la data 
de 15 noiembrie a exercițiului financiar 
următor.

Directorul executiv trimite Curții de 
Conturi un răspuns la observațiile făcute 
de aceasta în cadrul raportului său anual 
până la data de 30 septembrie. Directorul 
executiv trimite, de asemenea, acest 
răspuns consiliului de conducere.

Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, la cererea 
acestuia din urmă, orice fel de informații 
necesare pentru buna derulare a 
procedurii de descărcare de gestiune 
pentru exercițiul financiar în cauză, în 
conformitate cu articolul 165 alineatul (3)
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din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 165
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune S2R 
sunt examinate de un organism de audit 
independent, după se prevede la 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

eliminat

Conturile întreprinderii comune S2R nu 
sunt examinate de către Curtea de 
Conturi.

Or. en

Justificare

Chestiune orizontală. Prezentul amendament reflectă rezultatul trilogului privind pachetul 
IIP.

Amendamentul 166
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 4 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune S2R
sunt examinate de un organism de audit 
independent, după se prevede la
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012.

4. Până la data de 1 martie din următorul 
exercițiu financiar, contabilul 
întreprinderii comune S2R comunică 
conturile provizorii contabilului Comisiei 
și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie din următorul 
exercițiu financiar, întreprinderea 
comună S2R transmite raportul privind 
gestiunea bugetară și financiară 
Parlamentului European, Consiliului și 
Curții de Conturi.

La primirea observațiilor Curții de 
Conturi referitoare la conturile provizorii 
ale întreprinderii comune S2R în temeiul 
articolului 148 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 966/2012, contabilul 
întocmește conturile finale ale 
întreprinderii comune S2R și directorul 
executiv le transmite consiliului de 
conducere în vederea emiterii unui aviz.

Consiliul de conducere emite un aviz cu 
privire la conturile finale ale 
întreprinderii comune S2R.

Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi conturile 
finale, împreună cu avizul consiliului de 
conducere, până la data de 1 iulie de după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Conturile finale se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene până la data 
de 15 noiembrie a exercițiului financiar 
următor.

Directorul executiv trimite Curții de 
Conturi un răspuns la observațiile făcute 
de aceasta în cadrul raportului său anual 
până la data de 30 septembrie. Directorul 
executiv trimite, de asemenea, acest 
răspuns consiliului de conducere.

Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, la cererea 
acestuia din urmă, orice fel de informații 
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necesare pentru buna derulare a 
procedurii de descărcare de gestiune 
pentru exercițiul financiar în cauză, în 
conformitate cu articolul 165 alineatul (3)
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

Or. en

Amendamentul 167
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile întreprinderii comune S2R nu 
sunt examinate de către Curtea de 
Conturi.

eliminat

Or. en


