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Ändringsförslag 25
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet tillstyrker
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den …
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget.

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)12

(nedan kallat Horisont 2020) syftar till att 
öka effekten av forsknings- och 
innovationsinsatser genom att kombinera 
medel från EU och den privata sektorn i 
offentlig-privata partnerskap på sådana 
områden där forskning och innovation kan 
bidra till unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft, ge hävstångseffekter på 
privata investeringar och bidra till 
lösningar på olika samhällsutmaningar.
Dessa partnerskap bör grunda sig på ett 
långsiktigt åtagande som omfattar ett 
välavvägt bidrag från samtliga partner. 
De bör hållas ansvariga för att deras mål 
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uppnås och är anpassade till unionens 
strategiska mål för forskning, utveckling 
och innovation. Partnerskapen bör 
förvaltas och drivas på ett öppet, 
insynsvänligt, ändamålsenligt och 
effektivt sätt, och många olika aktörer 
som är verksamma inom sina respektive 
specialområden bör ges möjlighet att 
delta. Unionen kan medverka i dessa 
partnerskap genom att ge ekonomiska 
bidrag till gemensamma företag som 
bildats på grundval av artikel 187 i 
fördraget.

__________________ __________________
12 EUT... [H2020 FP]. 12 EUT... [H2020 FP].

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den …
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
forskning och innovation kan bidra till
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1291/2013 av den 
11 december 2013 syftar till att öka 
effekten på forskning och innovation
genom att kombinera medel från 
ramprogrammet Horisont 2020 och den 
privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft, ge hävstångseffekter på 
privata investeringar och bidra till 
lösningar på olika samhällsutmaningar. 
Dessa partnerskap bör grunda sig på ett 



AM\1020418SV.doc 5/84 PE529.819v01-00

SV

medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget.

långsiktigt åtagande som omfattar ett 
välavvägt bidrag från samtliga partner, 
vara ansvariga för att deras mål uppnås 
och anpassas till unionens strategiska mål 
för forskning, utveckling och innovation. 
Partnerskapen bör förvaltas och drivas på 
ett öppet, insynsvänligt, ändamålsenligt 
och effektivt sätt, och många olika aktörer 
som är verksamma inom sina respektive 
specialområden bör ges möjlighet att 
delta. Unionen kan medverka i dessa 
partnerskap genom att ge ekonomiska 
bidrag till gemensamma företag som 
bildats på grundval av artikel 187 i 
fördraget inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
12 EUT... [H2020 FP].

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 28
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
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forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget.

forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget. Partnerskapen bör 
förvaltas och drivas på ett öppet, 
insynsvänligt, ändamålsenligt och 
effektivt sätt, och många olika aktörer 
som är verksamma inom sina respektive 
specialområden bör ges möjlighet att delta 
grundat på ett långsiktigt åtagande.

__________________ __________________
12 EUT... [H2020 FP]. 12 EUT... [H2020 FP].

Or. en

Ändringsförslag 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget.

(3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)12 (nedan kallat 
Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft, främja privata 
investeringar i forskning och innovation
och bidra till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Partnerskapen bör 
förvaltas och drivas på ett öppet, 
insynsvänligt, ändamålsenligt och 
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effektivt sätt. Unionen kan medverka i 
dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av 
artikel 187 i fördraget.

__________________ __________________
12 EUT... [H2020 FP]. 12 EUT... [H2020 FP].

Or. en

Ändringsförslag 30
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med rådets beslut (EU)
nr .../2013 av den ... 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont 2020 
(2014–2020)13 är det möjligt att bevilja
stöd till gemensamma företag som bildats 
inom ramen för Horisont 2020 i enlighet 
med villkoren i det beslutet.

(4) I enlighet med förordning (EU) 
nr 1291/2013 och rådets beslut 
nr 2013/743/EU bör ytterligare stöd 
beviljas till gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG i enlighet med villkoren 
i beslut nr (EU) …/2013.

__________________ __________________
13 EUT … [H2020 SP].

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 31
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med rådets beslut (EU) 
nr .../2013 av den ... 2013 om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)13 är det möjligt att bevilja stöd till 
gemensamma företag som bildats inom 
ramen för Horisont 2020 i enlighet med 
villkoren i det beslutet.

(4) I enlighet med förordning (EU) 
nr 1291/2013 och rådets beslut (EU) 
nr .../2013 av den ... 2013 om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)13 är det möjligt att bevilja stöd till 
gemensamma företag som bildats inom 
ramen för Horisont 2020 i enlighet med 
villkoren i det beslutet.

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

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 32
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I Europaparlamentets resolution av 
den 10 september 2013 om en europeisk 
strategi för transportteknik för Europas 
framtida hållbara rörlighet 
(2012/2298(INI)) konstaterades bland 
annat att hållbara infrastrukturelement 
behöver utvecklas för att främja en 
övergång till användning av förnybara 
primärprodukter, exempelvis trä eller 
kompositmaterial, i komponenter för 
järnvägsinfrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv 
järnvägsmarknad i EU, i linje med 
järnvägssektorns affärsmässiga behov och 
det allmänna målet att fullborda det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet. 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare järnvägssektor till nytta för de 
offentliga finanserna, en betydande ökning 
eller uppgradering av järnvägsnätets 
kapacitet för att göra det möjligt för 
järnvägen att konkurrera framgångsrikt och 
svara för en betydligt större andel av 
person- och godstransporter, förbättrad 
kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att 
tillgodose behoven hos passagerare och 
speditörer, avlägsnande av tekniska hinder 
som försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och minskning av 
negativa externa effekter i samband med 
järnvägstransport. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv 
järnvägsmarknad i EU, i linje med 
järnvägssektorns affärsmässiga behov och 
det allmänna målet att fullborda det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet. 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare och mer hållbar järnvägssektor 
till nytta för de offentliga finanserna, en 
betydande ökning eller uppgradering av 
järnvägsnätets kapacitet för att göra det 
möjligt för järnvägen att konkurrera 
framgångsrikt och svara för en betydligt 
större andel av person- och 
godstransporter, förbättrad kvalitet hos 
järnvägstjänsterna genom att tillgodose 
behoven hos passagerare och speditörer, 
avlägsnande av tekniska hinder som 
försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och intermodalitet och 
minskning av negativa externa effekter i 
samband med järnvägstransport såsom 
energiförbrukning och bullerminskning 
vid källan. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv 
järnvägsmarknad i EU, i linje med 
järnvägssektorns affärsmässiga behov och 
det allmänna målet att fullborda det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet. 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare järnvägssektor till nytta för de 
offentliga finanserna, en betydande ökning 
eller uppgradering av järnvägsnätets 
kapacitet för att göra det möjligt för 
järnvägen att konkurrera framgångsrikt och 
svara för en betydligt större andel av 
person- och godstransporter, förbättrad 
kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att 
tillgodose behoven hos passagerare och 
speditörer, avlägsnande av tekniska hinder 
som försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och minskning av 
negativa externa effekter i samband med 
järnvägstransport. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn och samtidigt skapa nya 
arbetstillfällen, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv 
järnvägsmarknad i EU, i linje med 
järnvägssektorns affärsmässiga behov och 
det allmänna målet att fullborda det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet. 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare järnvägssektor till nytta för de 
offentliga finanserna, en betydande ökning 
eller uppgradering av järnvägsnätets 
kapacitet för att göra det möjligt för 
järnvägen att konkurrera framgångsrikt och 
svara för en betydligt större andel av 
person- och godstransporter, förbättrad 
kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att 
tillgodose behoven hos passagerare och 
speditörer, avlägsnande av tekniska hinder 
som försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och minskning av 
negativa externa effekter i samband med 
järnvägstransport. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv 
järnvägsmarknad i EU, i linje med 
järnvägssektorns affärsmässiga behov och 
det allmänna målet att fullborda det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet. 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare järnvägssektor till nytta för de 
offentliga finanserna, en betydande ökning 
eller uppgradering av järnvägsnätets 
kapacitet för att göra det möjligt för 
järnvägen att konkurrera framgångsrikt och 
svara för en betydligt större andel av 
person- och godstransporter, förbättrad 
kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att 
tillgodose behoven hos passagerare och 
speditörer, avlägsnande av tekniska hinder 
som försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och minskning av 
negativa externa effekter i samband med 
järnvägstransport. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.

(7) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör vara ett offentlig-privat partnerskap 
som syftar till att främja och bättre 
samordna unionens investeringar i 
forskning och innovation inom 
järnvägssektorn, för att påskynda och 
underlätta övergången till en mer 
integrerad, användarvänlig, effektiv, 
hållbar och attraktiv järnvägsmarknad i 
EU, i linje med järnvägssektorns 
affärsmässiga behov och det allmänna 
målet att fullborda det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet. Det 
gemensamma företaget Shift2Rail bör 
framför allt bidra till de särskilda mål som 
anges i vitboken från 2011 och i det fjärde 
järnvägspaketet, inbegripet målet om en 
effektivare järnvägssektor till nytta för de 
offentliga finanserna, en betydande ökning 
eller uppgradering av järnvägsnätets 
kapacitet för att göra det möjligt för 
järnvägen att konkurrera framgångsrikt och 
svara för en betydligt större andel av 
person- och godstransporter, förbättrad 
kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att 
tillgodose behoven hos passagerare och 
speditörer, avlägsnande av tekniska hinder 
som försämrar järnvägssektorns 
driftskompatibilitet och minskning av 
negativa externa effekter i samband med 
järnvägstransport. De framsteg som det 
gemensamma företaget Shift2Rail gör för 
att uppfylla dessa mål bör jämföras med 
nyckelresultatindikatorer.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör bedriva sin verksamhet på 
ett öppet och insynsvänligt sätt och 
tillhandahålla all relevant information 
inom fastställd tid till relevanta organ 
samt främja sin verksamhet, däribland 
informations- och spridningsverksamhet 
riktad till allmänheten. Arbetsordningen 
för organen i det gemensamma företaget 
bör göras allmänt tillgänglig.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 37
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör bedriva sin verksamhet på 
ett öppet och insynsvänligt sätt och 
tillhandahålla all relevant information 
inom fastställd tid till relevanta organ 
samt främja sin verksamhet, däribland 
informations- och spridningsverksamhet 
riktad till allmänheten. Arbetsordningen 
för organen i det gemensamma företaget 
bör göras allmänt tillgänglig.
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Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 38
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett omfattande deltagande från 
industrins sida är en väsentlig aspekt av 
Shift2Rail-initiativet. Det är därför mycket 
viktigt att den offentliga budgeten för 
Shift2Rail-initiativet matchas av minst lika 
stora bidrag från industrin. Medlemskap 
kommer därför att vara öppet för andra 
offentliga eller privata organ som är villiga 
att avsätta nödvändiga resurser för att 
bedriva forsknings- och 
innovationsverksamhet på området för det 
gemensamma företaget Shift2Rail.

(10) Ett omfattande deltagande från 
industrins sida är en väsentlig aspekt av 
Shift2Rail-initiativet. Det är därför mycket 
viktigt att den offentliga budgeten för 
Shift2Rail-initiativet matchas av minst lika 
stora bidrag från industrin. Medlemskap 
kommer därför att vara öppet för andra 
offentliga eller privata organ som är villiga 
att avsätta nödvändiga resurser för att 
bedriva forsknings- och 
innovationsverksamhet på området för det 
gemensamma företaget Shift2Rail. Organ 
som är villiga att avsätta resurser kommer 
att ha en roll som är likvärdig med 
grundande medlemmars i styrningen av 
det gemensamma företaget.

Or. en

Ändringsförslag 39
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Horisont 2020 bör bidra till att 
överbrygga forsknings- och
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innovationsklyftan inom unionen genom 
att främja synergier med de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (Esif). 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
därför eftersträva att utveckla nära 
samverkan med Esif, vilket särskilt kan 
bidra till att stärka lokal, regional och 
nationell forsknings- och 
innovationsförmåga på området för det 
gemensamma företaget Shift2Rail och 
stödja insatser för smart specialisering.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förverkliga sina mål bör det 
gemensamma företaget Shift2Rail 
tillhandahålla ekonomiskt stöd, 
huvudsakligen i form av bidrag till 
medlemmar och genom de åtgärder som 
är mest lämpade, exempelvis upphandling 
eller beviljande av bidrag som en följd av 
ansökningsomgångar.

(12) För att förverkliga sina mål och 
garantera rättvist deltagande för andra 
företag (särskilt små och medelstora 
företag) och övriga investerare bör det 
gemensamma företaget Shift2Rail 
tillhandahålla EU:s bidrag till åtgärderna 
genom öppna och insynsvänliga 
förfaranden, huvudsakligen i form av 
bidrag till medlemmar, exempelvis 
upphandling eller beviljande av bidrag som 
en följd av öppna och insynsvänliga 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marian-Jean Marinescu



AM\1020418SV.doc 15/84 PE529.819v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förverkliga sina mål bör det 
gemensamma företaget Shift2Rail 
tillhandahålla ekonomiskt stöd, 
huvudsakligen i form av bidrag till 
medlemmar och genom de åtgärder som är 
mest lämpade, exempelvis upphandling 
eller beviljande av bidrag som en följd av 
ansökningsomgångar.

(12) För att förverkliga sina mål och stödja 
moderniseringen av en integrerad 
europeisk järnvägssektor bör det 
gemensamma företaget Shift2Rail 
tillhandahålla ekonomiskt stöd, 
huvudsakligen i form av bidrag till 
medlemmar och genom de åtgärder som är 
mest lämpade, exempelvis upphandling 
eller beviljande av bidrag som en följd av 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör arbeta på ett transparent sätt och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig till sina behöriga organ 
samt främja verksamheterna i enlighet med 
detta.

(13) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör arbeta på ett transparent sätt och införa 
en mekanism för samråd med alla 
intresserade aktörer som drar nytta av 
järnvägssektorns varor och tjänster, 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig till sina behöriga organ 
samt främja verksamheterna i enlighet med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 43
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör arbeta på ett transparent sätt och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig till sina behöriga organ 
samt främja verksamheterna i enlighet med 
detta.

(13) Det gemensamma företaget Shift2Rail 
bör arbeta på ett öppet och transparent sätt 
och tillhandahålla all relevant information 
som finns tillgänglig till sina behöriga 
organ samt främja verksamheterna i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 44
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör även använda sig av 
elektroniska hjälpmedel som förvaltas av 
kommissionen för att säkerställa öppenhet 
och insyn och underlätta deltagande. 
Därför bör de ansökningsomgångar som 
utlysts av det gemensamma företaget 
Shift2Rail också offentliggöras på den 
gemensamma deltagarportalen samt 
genom andra elektroniska 
spridningsmetoder för Horisont 2020 som 
förvaltas av kommissionen. Dessutom bör 
det gemensamma företaget Shift2Rail 
lämna ut relevanta uppgifter om bland 
annat projektförslag, sökande, bidrag och 
deltagare så att dessa kan tas med i de 
elektroniska rapporterings- och 
spridningssystem för Horisont 2020 som 
förvaltas av kommissionen, i lämpligt 
format och med tidsintervall som 
motsvarar kommissionens 
rapporteringsskyldigheter.

Or. en
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Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 45
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör vara förenligt med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om regler
för deltagande och spridning i ”Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)”16.

(16) Deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör vara förenligt med
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1290/2013 om reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020). Det 
gemensamma företaget Shift2Rail bör 
dessutom se till att dessa regler tillämpas 
på ett konsekvent sätt på grundval av 
relevanta åtgärder som antas av 
kommissionen.

__________________ __________________
16 EUT... [H2020 RfP].

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 46
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Deltagande i indirekta åtgärder som (16) Deltagande i indirekta åtgärder som 
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finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör vara förenligt med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om regler 
för deltagande och spridning i ”Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)”16.

finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör vara förenligt med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om regler 
för deltagande och spridning i ”Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)”16. Det 
gemensamma företaget Shift2Rail bör 
dessutom se till att dessa regler tillämpas 
på ett konsekvent sätt på grundval av 
relevanta åtgärder som antas av 
kommissionen.

__________________ __________________
16 EUT... [H2020 RfP]. 16 EUT... [H2020 RfP].

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör ta hänsyn till 
OECD-definitionerna av teknisk 
mognadsgrad (TRL) vid klassificeringen 
av teknisk forskning, produktutveckling 
och demonstrationsverksamheter.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga som rör alla gemensamma teknikinitiativ som innebär forskning inom 
områden där begreppet teknisk mognadsgrad (TRL) används i stor utsträckning, såsom 
transportforskning. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
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investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 48
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Med tanke på de övergripande målet 
för Horisont 2020 att avsevärt förenkla
och harmonisera, bör alla 
ansökningsomgångar inom Shift2Rail ta 
hänsyn till löptiden för ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 49
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ 
som omfattas av artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som ska yttra sig över 
bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 

(21) Med tanke på gemensamma företags 
särskilda natur och aktuella status, och 
för att garantera kontinuitet med det 
sjunde ramprogrammet, bör ansvarsfrihet 
för gemensamma företag även 
fortsättningsvis beviljas separat. Genom 
undantag från artiklarna 60.7 och 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 bör 
ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget Shift2Rails budget
därför beviljas av Europaparlamentet på 
rådets rekommendation. De 
rapporteringskrav som fastställs i 
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transaktionernas laglighet och korrekthet.
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget Shift2Rail inte granskas av 
revisionsrätten.

artikel 60.5 bör därmed inte tillämpas på 
unionens bidrag till det gemensamma 
företaget Shift2Rail, men bör i möjligaste 
mån anpassas till de krav som gäller för 
organ enligt artikel 208 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012. Revisionen av 
räkenskaperna och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet 
bör göras av revisionsrätten.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 50
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ 
som omfattas av artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som ska yttra sig över 
bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget Shift2Rail inte granskas av 
revisionsrätten.

(21) Med tanke på gemensamma företags 
särskilda natur och aktuella status, och 
för att garantera kontinuitet med det 
sjunde ramprogrammet, bör ansvarsfrihet 
för gemensamma företag även 
fortsättningsvis beviljas separat. Genom 
undantag från artiklarna 60.7 och 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 bör 
ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget Shift2Rails budget
därför beviljas av Europaparlamentet på 
rådets rekommendation. De 
rapporteringskrav som fastställs i artikel 
60.5 bör därmed inte tillämpas på 
unionens bidrag till det gemensamma 
företaget Shift2Rail, men bör i möjligaste 
mån anpassas till de krav som gäller för 
organ enligt artikel 208 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012. Revisionen av 
räkenskaperna och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet 
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bör göras av revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 51
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ 
som omfattas av artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som ska yttra sig över 
bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget Shift2Rail inte granskas av 
revisionsrätten.

(21) Med tanke på gemensamma företags 
särskilda natur och aktuella status, och 
för att garantera kontinuitet med det 
sjunde ramprogrammet, bör ansvarsfrihet 
för gemensamma företag även 
fortsättningsvis beviljas separat. Genom 
undantag från artiklarna 60.7 och 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 bör 
ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget Shift2Rails budget
därför beviljas av Europaparlamentet på 
rådets rekommendation. De 
rapporteringskrav som fastställs i 
artikel 60.5 bör därmed inte tillämpas på 
unionens bidrag till det gemensamma 
företaget Shift2Rail, men bör i möjligaste 
mån anpassas till de krav som gäller för 
organ enligt artikel 208 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012. Revisionen av 
räkenskaperna och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet 
bör göras av revisionsrätten.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.
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Ändringsförslag 52
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera, bör alla 
ansökningsomgångar inom Shift2Rail ta 
hänsyn till löptiden för ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 53
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Horisont 2020 bör bidra till att 
överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan inom unionen genom 
att främja synergier med de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (Esif). 
Det gemensamma företaget Shift2Rail bör 
därför eftersträva att utveckla nära 
samverkan med Esif, vilket särskilt kan 
bidra till att stärka lokal, regional och 
nationell forsknings- och 
innovationsförmåga på området för det 
gemensamma företaget Shift2Rail och 
stödja insatser för smart specialisering.

Or. en
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Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 54
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail bör även använda sig av 
elektroniska hjälpmedel som förvaltas av 
kommissionen för att säkerställa öppenhet 
och insyn och underlätta deltagande. 
Därför bör de ansökningsomgångar som 
lanseras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail också offentliggöras på den 
gemensamma deltagarportalen samt 
genom andra elektroniska 
spridningsmetoder för Horisont 2020 som 
förvaltas av kommissionen. Dessutom bör 
det gemensamma företaget Shift2Rail 
lämna ut relevanta uppgifter om bland 
annat projektförslag, sökande, bidrag och 
deltagare så att dessa kan tas med i de 
elektroniska rapporterings- och 
spridningssystem för Horisont 2020 som 
förvaltas av kommissionen, i lämpligt 
format och med tidsintervall som 
motsvarar kommissionens 
rapporteringsskyldigheter.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.
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Ändringsförslag 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23d) Med tanke på betydelsen av 
kontinuerlig innovation för 
konkurrenskraften hos unionens 
transportsektor och antalet gemensamma
företag på detta område bör lämpligheten 
av de insatser som görs inom
forskningssamarbetet på 
transportområdet analyseras i rätt tid, 
framför allt inför den preliminära 
utvärderingen av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga för alla gemensamma teknikinitiativ som har samband med 
transportforskning. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 56
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att samordna och hantera unionens 
investeringar i forskning och innovation 
inom den europeiska järnvägssektorn 
bildas härmed ett gemensamt företag i den 
mening som avses i artikel 187 fördraget 
(nedan kallat det gemensamma företaget 
Shift2Rail) för perioden till och med den 
31 december 2024.

1. För att samordna och hantera unionens 
investeringar i forskning och innovation 
inom den europeiska järnvägssektorn 
bildas härmed ett gemensamt företag i den 
mening som avses i artikel 187 fördraget 
(nedan kallat det gemensamma företaget 
Shift2Rail) för perioden till och med den 
31 december 2024. För att ta hänsyn till 
löptiden för ramprogrammet Horisont 
2020 ska ansökningsomgångar inom 
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ramen för Shift2Rail utlysas senast den 
31 december 2020. I vederbörligen 
motiverade fall får ansökningsomgångar 
utlysas fram till den 31 december 2021.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 57
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att samordna och hantera unionens 
investeringar i forskning och innovation 
inom den europeiska järnvägssektorn 
bildas härmed ett gemensamt företag i den 
mening som avses i artikel 187 fördraget 
(nedan kallat det gemensamma företaget 
Shift2Rail) för perioden till och med den
31 december 2024.

1. För att samordna och hantera unionens 
investeringar i forskning och innovation 
inom den europeiska järnvägssektorn 
bildas härmed ett gemensamt företag i den 
mening som avses i artikel 187 fördraget 
(nedan kallat det gemensamma företaget 
Shift2Rail) för perioden till och med den 
31 december 2024. För att ta hänsyn till 
löptiden för ramprogrammet Horisont 
2020 ska ansökningsomgångar inom 
ramen för Shift2Rail utlysas senast den 
31 december 2020. I vederbörligen 
motiverade fall får ansökningsomgångar 
utlysas fram till den 31 december 2021.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

4. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska ha sitt säte i Bukarest i Rumänien.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till förverkligandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, till 
en snabbare och billigare övergång till ett 
mer attraktivt, konkurrenskraftigt, effektivt 
och hållbart europeisk järnvägssystem, och
till en trafikomställning från väg och flyg 
till järnväg, genom en omfattande och 
samordnad strategi för att tillgodose 
behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, infrastruktur och 
trafikledning inom marknadssegmenten 
gods samt långväga, regional, lokal och 
urban persontrafik, samt intermodala 
förbindelser mellan järnväg och andra 
transportsätt, och erbjuda användarna en 
integrerad heltäckande lösning för deras 
resor med tåg och behov av transporter –
från transaktionsstöd till assistans under 
resan.

(b) Att bidra till förverkligandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, till 
en snabbare och billigare övergång till ett 
mer attraktivt, användarvänligt (även för 
personer med nedsatt rörlighet), 
konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart 
europeisk järnvägssystem, till en 
trafikomställning från väg och flyg till 
järnväg och till utveckling av en stark och 
konkurrenskraftig europeisk 
järnvägsindustrisektor, genom en 
omfattande och samordnad strategi för att 
tillgodose behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, infrastruktur och 
trafikledning inom marknadssegmenten 
gods samt långväga, regional, lokal och 
urban persontrafik, samt intermodala 
förbindelser mellan järnväg och andra 
transportsätt, och erbjuda användarna en 
integrerad heltäckande lösning för deras 
resor med tåg och behov av transporter –
från transaktionsstöd till assistans under 
resan.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till förverkligandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, till 
en snabbare och billigare övergång till ett 
mer attraktivt, konkurrenskraftigt, effektivt 
och hållbart europeisk järnvägssystem, och 
till en trafikomställning från väg och flyg 
till järnväg, genom en omfattande och 
samordnad strategi för att tillgodose 
behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, infrastruktur och 
trafikledning inom marknadssegmenten 
gods samt långväga, regional, lokal och 
urban persontrafik, samt intermodala 
förbindelser mellan järnväg och andra 
transportsätt, och erbjuda användarna en 
integrerad heltäckande lösning för deras 
resor med tåg och behov av transporter –
från transaktionsstöd till assistans under 
resan.

(b) Att bidra till förverkligandet av ett 
säkrare gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, till en snabbare och 
billigare övergång till ett mer attraktivt, 
konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart 
europeisk järnvägssystem, och till en 
trafikomställning från väg och flyg till 
järnväg, genom en omfattande och 
samordnad strategi för att tillgodose 
behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, telematikapplikationer
för järnvägstransport (ERTMS, ETCS), 
infrastruktur och trafikledning inom 
marknadssegmenten gods samt långväga, 
regional, lokal och urban transeuropeisk 
persontrafik, samt intermodala förbindelser 
mellan järnväg och andra transportsätt, och 
erbjuda användarna en integrerad, säker 
och heltäckande lösning för deras resor 
med tåg och behov av transporter – från 
transaktionsstöd till assistans under resan.

Or. ro

Ändringsförslag 61
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till förverkligandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, till 

(b) Att bidra till utvecklingen av en globalt 
konkurrenskraftig europeisk 
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en snabbare och billigare övergång till ett 
mer attraktivt, konkurrenskraftigt, effektivt 
och hållbart europeisk järnvägssystem, och 
till en trafikomställning från väg och flyg 
till järnväg, genom en omfattande och 
samordnad strategi för att tillgodose 
behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, infrastruktur och 
trafikledning inom marknadssegmenten 
gods samt långväga, regional, lokal och 
urban persontrafik, samt intermodala 
förbindelser mellan järnväg och andra 
transportsätt, och erbjuda användarna en 
integrerad heltäckande lösning för deras 
resor med tåg och behov av transporter –
från transaktionsstöd till assistans under 
resan.

järnvägssektor, till förverkligandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, till 
en snabbare och billigare övergång till ett 
mer attraktivt, konkurrenskraftigt, effektivt 
och hållbart europeisk järnvägssystem, och 
till en trafikomställning från väg och flyg 
till järnväg, genom en omfattande och 
samordnad strategi för att tillgodose 
behoven avseende forskning och 
innovation hos järnvägssystemet och dess 
användare. Denna strategi ska omfatta 
rullande materiel, infrastruktur och 
trafikledning inom marknadssegmenten 
gods samt långväga, regional, lokal och 
urban persontrafik, samt intermodala 
förbindelser mellan järnväg och andra 
transportsätt, och erbjuda användarna en 
integrerad heltäckande lösning för deras 
resor med tåg och behov av transporter –
från transaktionsstöd till assistans under 
resan.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att fungera som en central 
referenspunkt för järnvägsrelaterade 
forsknings- och innovationsåtgärder som 
finansieras på unionsnivå, säkerställa 
samordning mellan projekten och förse alla 
berörda parter med relevant information.

(d) Att spela en central roll för 
järnvägsrelaterade forsknings- och 
innovationsåtgärder som finansieras på 
unionsnivå, säkerställa samordning mellan 
projekten och förse alla berörda parter med 
relevant information.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jens Rohde, Kent Johansson
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att aktivt främja deltagande och nära 
inblandning av alla relevanta aktörer inom 
järnvägens hela värdekedja och utanför den 
traditionella järnvägsindustrin, i synnerhet 
tillverkare av järnvägsmateriel (både 
rullande materiel och tågstyrningssystem) 
och deras försörjningskedja, 
infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag 
(både passagerar- och godstransport), 
leasingföretag för järnvägsfordon, 
certifieringsorgan, personalorganisationer, 
användarorganisationer (både 
passagerar- och godstransport) och de 
relevanta vetenskapliga institutionerna eller 
det relevanta forskningssamfundet. 
Deltagande av små och medelstora företag, 
enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG20, ska 
uppmuntras.

(e) Att aktivt främja deltagande och nära 
inblandning av alla relevanta aktörer inom 
järnvägens hela värdekedja och utanför den 
traditionella järnvägsindustrin, i synnerhet 
tillverkare av järnvägsmateriel (både 
rullande materiel och system för 
tågstyrning och trafikledning) och deras 
försörjningskedja, infrastrukturförvaltare, 
järnvägsföretag (både passagerar- och 
godstransport), leasingföretag för 
järnvägsfordon, certifieringsorgan, 
personalorganisationer, 
användarorganisationer (både 
passagerar- och godstransport) och de 
relevanta vetenskapliga institutionerna eller 
det relevanta forskningssamfundet. 
Deltagande av små och medelstora företag, 
enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG20, ska 
uppmuntras.

__________________ __________________
20 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

20 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 64
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att aktivt främja deltagande och nära 
inblandning av alla relevanta aktörer inom 
järnvägens hela värdekedja och utanför den 

(e) Att aktivt främja deltagande och nära 
inblandning av alla relevanta aktörer inom 
järnvägens hela värdekedja och utanför den 
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traditionella järnvägsindustrin, i synnerhet 
tillverkare av järnvägsmateriel (både 
rullande materiel och tågstyrningssystem) 
och deras försörjningskedja, 
infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag 
(både passagerar- och godstransport), 
leasingföretag för järnvägsfordon, 
certifieringsorgan, personalorganisationer, 
användarorganisationer (både passagerar-
och godstransport) och de relevanta 
vetenskapliga institutionerna eller det 
relevanta forskningssamfundet. Deltagande 
av små och medelstora företag, enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG20, ska 
uppmuntras.

traditionella järnvägsindustrin, i synnerhet 
tillverkare av järnvägsmateriel (både 
rullande materiel och tågstyrningssystem) 
och deras försörjningskedja, 
infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag 
(både passagerar- och godstransport), 
leasingföretag för järnvägsfordon, 
certifieringsorgan, arbetstagarföreträdare, 
personalorganisationer, 
användarorganisationer (både passagerar-
och godstransport) och de relevanta 
vetenskapliga institutionerna eller det 
relevanta forskningssamfundet. Deltagande 
av små och medelstora företag, enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG20, ska 
uppmuntras.

__________________ __________________
20 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

20 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Motivering

Ny teknik och nya tekniska normer kan te sig som tekniska angelägenheter, men kan få stora 
effekter för arbetstagare, särskilt när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Deltagande inte 
bara från näringslivet utan även från företrädare för fackföreningar måste säkerställas.

Ändringsförslag 65
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att genomföra åtgärder som främjar 
deltagande från små och medelstora 
företag, universitet och 
forskningscentrum. I detta sammanhang 



AM\1020418SV.doc 31/84 PE529.819v01-00

SV

bör hinder för nya partners deltagande i 
programmet identifieras och åtgärdas.

Or. en

Ändringsförslag 66
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Att eftersträva komplementaritet och 
nära synergier med strukturfonderna för 
att bidra till att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan i 
Europa. Driftskompatibilitet mellan de två 
instrumenten och kumulativ eller 
kombinerad finansiering bör främjas när 
detta är möjligt. Syftet med åtgärderna är 
i detta sammanhang att till fullo utnyttja 
EU:s kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter. 
Åtgärderna kommer att vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
de sammanhållningspolitiska fonderna 
men komplettera dem.

Or. en

Ändringsförslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En ökning av 
järnvägstransportsystemets kapacitet med 
100 % för att möta den ökade efterfrågan 
på järnvägstjänster inom passagerar- och 

(b) En ökning av 
järnvägstransportsystemets kapacitet för att 
möta den ökade efterfrågan på 
järnvägstjänster inom passagerar- och 
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godstrafik. godstrafik.

Or. ro

Ändringsförslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En ökning av järnvägstjänsternas 
tillförlitlighet och punktlighet med 50 %.

(c) En ökning av järnvägstjänsternas 
tillförlitlighet och punktlighet.

Or. ro

Ändringsförslag 69
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En 50-procentig ökning av hållbara 
infrastrukturelement som bygger på 
förnybara primärprodukter såsom trä 
eller kompositmaterial som komponenter 
för järnvägsinfrastruktur, särskilt genom 
FoI-verksamhet för att ta fram ett ämne 
för impregnering av träsliprar som kan 
fungera som ett alternativ till kreosot, vars 
användning enligt EU-rätten kommer att 
förbjudas 2018.

Or. en

(Europaparlamentets resolution av den 10 september 2013 om en europeisk strategi för 
transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet (2012/2298(INI)))
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Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Förbättrad säkerhet för
järnvägstransportsystemet.

Or. ro

Ändringsförslag 71
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det maximala ekonomiska bidraget från 
unionen till Shift2Rail-initiativet ska vara 
450 miljoner EUR, inklusive bidragen från 
Efta, och tas från de anslag i unionens 
allmänna budget som är avsatta för det 
särskilda programmet för genomförande av 
ramprogrammet Horisont 2020, i enlighet 
med relevanta bestämmelser i 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 avseende 
sådana organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen. I detta belopp ingår följande:

1. Det maximala ekonomiska bidraget från 
unionen till Shift2Rail-initiativet ska vara 
450 miljoner EUR, inklusive bidragen från 
medlemsstaterna i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta), och 
tas från de anslag i unionens allmänna 
budget som är avsatta för det särskilda 
programmet för genomförande av 
ramprogrammet Horisont 2020, i enlighet 
med relevanta bestämmelser i 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 avseende 
sådana organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen. I detta belopp ingår följande:

Or. en

Ändringsförslag 72
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ytterligare medel som kompletterar det 
bidrag som avses i punkt 1 får tilldelas från 
andra EU-instrument för att stödja åtgärder 
för tillämpningen av färdiga resultat av det 
gemensamma företaget Shift2Rail.

2. Ytterligare medel som kompletterar det 
bidrag som avses i punkt 1 får tilldelas från 
andra EU-instrument för att stödja åtgärder 
för tillämpningen av färdiga innovativa 
resultat av det gemensamma företaget 
Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 73
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra 
sina skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering.

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga 
om spridning av resultat och rapportering, 
även genom den gemensamma 
deltagarportalen samt genom andra 
elektroniska spridningsmetoder för 
Horisont 2020 som förvaltas av 
kommissionen.

(da) Bestämmelser för offentliggörandet 
av ansökningsomgångar för det 
gemensamma företaget Shift2Rail, även 
genom den gemensamma 
deltagarportalen samt genom andra 
elektroniska spridningsmetoder för 
Horisont 2020 som förvaltas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.
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Ändringsförslag 74
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering.

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering, även genom den 
gemensamma deltagarportalen samt 
genom andra elektroniska 
spridningsmetoder för Horisont 2020 som 
förvaltas av kommissionen.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 75
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering.

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering, inbegripet 
fullständig information om alla förslag 
och bidragsöverenskommelser samt 
partnerna i dessa, som ska föras in i den 
allmänna Horisont 2020-databasen 
(Ecorda) i god tid.
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Or. en

Ändringsförslag 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bestämmelser för offentliggörandet 
av ansökningsomgångar för det 
gemensamma företaget Shift2Rail, även 
genom den gemensamma 
deltagarportalen samt genom andra 
elektroniska spridningsmetoder för 
Horisont 2020 som förvaltas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 77
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag in natura
som avses i punkt 2 b och regel 15.3 b i 
stadgarna i bilaga I ska kostnaderna 
fastställas enligt sedvanliga 
kostnadsredovisningsmetoder för de 
berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där 
respektive enhet är etablerad och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där 
respektive enhet är etablerad och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
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Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utsetts av den berörda 
enheten. Värderingen av bidragen ska
kontrolleras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail. Vid eventuella återstående 
osäkerheter får värderingen granskas av 
det gemensamma företaget Shift2Rail, i 
enlighet med regel 20 i stadgarna.

extern revisor som utsetts av den berörda 
enheten. Värderingsmetoden kan
kontrolleras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail om oklarheter skulle uppstå vid 
styrkandet. Inom ramarna för denna 
förordning ska kostnader som uppstått 
inom ytterligare verksamheter inte 
granskas av det gemensamma företaget 
Shift2Rail eller något annat unionsorgan.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 78
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utöver vad som sägs i punkt 5 får 
kommissionen avsluta, proportionellt 
minska eller dra in unionens ekonomiska 
bidrag till det gemensamma företaget 
Shift2Rail, eller inleda det 
likvidationsförfarande som avses i 
regel 23.2 i stadgarna enligt bilaga I, om 
berörda medlemmar eller deras anknutna 
enheter inte ger de bidrag som avses i 
punkt 2 eller ger bidragen endast delvis 
eller för sent.

6. Utöver vad som sägs i punkt 5 får 
kommissionen avsluta, proportionellt 
minska eller dra in unionens ekonomiska 
bidrag till det gemensamma företaget 
Shift2Rail, eller inleda det 
likvidationsförfarande som avses i 
regel 23.2 i stadgarna enligt bilaga I, om 
berörda medlemmar eller deras anknutna 
enheter inte ger de bidrag som avses i 
punkt 2 eller ger bidragen endast delvis 
eller för sent. Kommissionens beslut ska 
inte utgöra något hinder för att 
medlemmarna eller det gemensamma 
företaget Shift2Rail får ersättning för 
stödberättigande kostnader som de redan 
haft eller har åtagit sig när ovannämnda 
beslut meddelas det gemensamma 
företaget.

Or. en
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Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 79
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska
anta särskilda finansiella bestämmelser i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr... [Delegated Regulation on the Model 
Financial Regulation for bodies referred to 
in Article 209 of the Financial 
Regulation].

Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 12 ska det gemensamma företaget 
Shift2Rail anta särskilda finansiella 
bestämmelser i enlighet med artikel 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
förordning (EU) nr... [Delegated 
Regulation on the Model Financial 
Regulation for PPPs].

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringsförslaget återspeglar resultaten från trepartsdialogen om 
investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 80
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska
anta särskilda finansiella bestämmelser i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr... [Delegated Regulation on the Model 
Financial Regulation for bodies referred to 

Utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 12 ska det gemensamma företaget 
Shift2Rail anta särskilda finansiella 
bestämmelser i enlighet med artikel 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
förordning (EU) nr... [Delegated 
Regulation on the Model Financial 
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in Article 209 of the Financial Regulation]. Regulation for bodies referred to in 
Article 209 of the Financial Regulation].

Or. en

Ändringsförslag 81
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och på
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om att till den verkställande 
direktören delegera relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter och 
fastställa på vilka villkor denna delegering 
av befogenheter kan dras in. Den 
verkställande direktören får vidaredelegera 
dessa befogenheter.

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om att till den verkställande 
direktören delegera relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter och 
fastställa på vilka villkor denna delegering 
av befogenheter kan dras in. Den 
verkställande direktören ska rapportera till 
styrelsen om dessa delegerade 
befogenheter och ha rätt att
vidaredelegera dessa befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget Shift2Rail 
ersätta skada som orsakats av dess personal 
under tjänsteutövningen i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget Shift2Rail 
ersätta skada som orsakats av dess personal 
eller dess styrelseledamöter under 
tjänsteutövningen i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.
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Or. en

Ändringsförslag 83
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det gemensamma 
företaget Shift2Rail. Kommissionen ska 
senast den 30 juni 2018 informera 
Europaparlamentet och rådet om
utvärderingens slutsatser samt sina egna
iakttagelser.

1. Kommissionen ska med bistånd av 
oberoende experter och senast den 
30 juni 2017 utföra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Shift2Rail. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
denna utvärdering, och i rapporten ta upp
utvärderingens slutsatser samt 
kommissionens iakttagelser.
Kommissionen ska översända rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 december 2017. Resultaten av 
deltidsutvärderingen av Shift2Rail ska 
beaktas i den grundliga bedömningen och 
i den preliminära utvärdering som avses i 
artikel 32 i förordning (EU) nr 1291/2013.

Or. en

Motivering

Resultat från trepartsdialogen om investeringspaketet för innovation.

Ändringsförslag 84
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det gemensamma 
företaget Shift2Rail. Kommissionen ska
senast den 30 juni 2018 informera

1. Kommissionen ska med bistånd av 
oberoende experter senast den
30 juni 2017 göra en deltidsutvärdering av 
det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
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Europaparlamentet och rådet om 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser.

den utvärderingen, och i rapporten ta upp 
sina slutsatser av utvärderingen och sina 
iakttagelser. Kommissionen ska 
översända rapporten till
Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 december 2017. Resultaten av 
deltidsutvärderingen av Shift2Rail ska 
beaktas i den grundliga bedömningen och 
i den deltidsutvärdering som avses i 
artikel 32 i förordning (EU) nr 1291/2013.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 85
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det gemensamma 
företaget Shift2Rail. Kommissionen ska 
senast den 30 juni 2018 informera 
Europaparlamentet och rådet om 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det gemensamma
företaget Shift2Rail, inklusive en 
bedömning av deltagandet av och 
öppenheten gentemot små och medelstora 
företag, samt det gemensamma företaget 
Shift2Rails administrativa verksamhet, 
med särskilt fokus på eventuella 
administrativa utmaningar eller bördor. 
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 
informera Europaparlamentet och rådet om 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens 
bidrag till det gemensamma företaget
Shift2Rail ska ingå i den ansvarsfrihet 
som Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

1. Genom undantag från artiklarna 60.7 
och 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska ansvarsfrihet för
genomförandet av det gemensamma 
företaget Shift2Rails budget beviljas av
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, i enlighet med 
förfarandet i de finansiella reglerna för 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

Or. en

Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 87
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens 
bidrag till det gemensamma företaget
Shift2Rail ska ingå i den ansvarsfrihet
som Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

1. Genom undantag från artiklarna 60.7 
och 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska ansvarsfrihet för
genomförandet av det gemensamma 
företaget Shift2Rails budget beviljas av
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, i enlighet med 
förfarandet i de finansiella reglerna för 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

Or. en



AM\1020418SV.doc 43/84 PE529.819v01-00

SV

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 88
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget Shift2Rail
ska ingå i den ansvarsfrihet som 
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

1. Genom undantag från artiklarna 60.7 
och 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska ansvarsfrihet för 
budgetens genomförande i fråga om 
unionens bidrag till det gemensamma 
företaget Shift2Rail ingå i den 
ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på 
rådets rekommendation, beviljar i enlighet 
med förfarandet i de finansiella reglerna 
för det gemensamma företaget Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 89
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska samarbeta fullt ut med de institutioner 
som deltar i beviljandet av ansvarsfrihet, 
och ska vid behov lämna alla ytterligare 
uppgifter som krävs. I samband med detta 
kan företaget ombes att ha en företrädare 
i möten med relevanta institutioner eller 
organ och att biträda kommissionens 
delegerade utanordnare.

utgår
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Or. en

Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 90
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska samarbeta fullt ut med de institutioner 
som deltar i beviljandet av ansvarsfrihet, 
och ska vid behov lämna alla ytterligare 
uppgifter som krävs. I samband med detta 
kan företaget ombes att ha en företrädare 
i möten med relevanta institutioner eller 
organ och att biträda kommissionens 
delegerade utanordnare.

utgår

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 91
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
regel 19.4 i stadgarna enligt bilaga I ska 
det gemensamma företaget Shift2Rail 
medge kommissionens personal och andra 

1. Det gemensamma företaget Shift2Rail
ska medge kommissionens personal och 
andra av kommissionen eller av det 
gemensamma företaget bemyndigade 
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av det gemensamma företaget eller av 
kommissionen bemyndigade personer samt 
revisionsrätten sådant tillträde till platser 
och lokaler samt till alla uppgifter, 
däribland uppgifter i elektronisk form, som 
krävs för att de ska kunna utföra sina 
revisioner.

personer samt revisionsrätten sådant 
tillträde till platser och lokaler samt till alla 
uppgifter, däribland uppgifter i elektronisk 
form, som krävs för att de ska kunna utföra 
sina revisioner.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 92
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
regel 19.4 i stadgarna enligt bilaga I ska 
det gemensamma företaget Shift2Rail 
medge kommissionens personal och andra 
av det gemensamma företaget eller av 
kommissionen bemyndigade personer samt 
revisionsrätten sådant tillträde till platser 
och lokaler samt till alla uppgifter, 
däribland uppgifter i elektronisk form, som 
krävs för att de ska kunna utföra sina 
revisioner.

1. Det gemensamma företaget Shift2Rail
ska medge kommissionens personal och 
andra av det gemensamma företaget eller 
av kommissionen bemyndigade personer 
samt revisionsrätten sådant tillträde till 
platser och lokaler samt till alla uppgifter, 
däribland uppgifter i elektronisk form, som 
krävs för att de ska kunna utföra sina 
revisioner.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det gemensamma företagets personal, 
den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna ska utan dröjsmål 
underrätta Olaf om bedrägerier som har 
kommit till deras kännedom vid utövandet 
av deras ämbete eller mandat, och utan 
att deras ansvar ifrågasätts på grund av 
avslöjandet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänsyn till det övergripande målet 
för Horisont 2020 att avsevärt förenkla 
och harmonisera finansieringen av 
forskning och innovation på unionsnivå 
ska gemensamma företag undvika olika 
regelverk från Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 95
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. associerad medlem: juridisk person eller 
en gruppering eller ett konsortium av 
juridiska personer som är etablerade i en 
medlemsstat eller ett land som är associerat 
till ramprogrammet Horisont 2020 och som 

1. associerad medlem: juridisk person eller 
en gruppering eller ett konsortium av 
juridiska personer som är etablerade i en 
medlemsstat eller ett land som är associerat 
till ramprogrammet Horisont 2020 och som 
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har valts ut enligt förfarandet i regel 4.2, 
uppfyller villkoren i regel 4.3 och 4.4 och 
har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev.

har valts ut enligt förfarandet i regel 4.2, 
uppfyller villkoren i regel 4.3 och 4.4 och 
har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev, genom 
ett beslut från den instans som har ansvar 
för dess ledning.

Or. en

Ändringsförslag 96
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. annan grundande medlem än unionen: 
bidragsgivare som är uppförda i bilaga II 
och som har åtagit sig att bidra med 
vardera minst 30 miljoner euro under det 
gemensamma företaget Shift2Rails löptid 
och har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev.

2. annan grundande medlem än unionen: 
bidragsgivare som är uppförda i bilaga II 
och som har åtagit sig att bidra med 
vardera minst 30 miljoner euro under det 
gemensamma företaget Shift2Rails löptid 
och har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev, genom 
ett beslut från den instans som har ansvar 
för dess ledning.

Or. en

Ändringsförslag 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. annan grundande medlem än unionen:
bidragsgivare som är uppförda i bilaga II 
och som har åtagit sig att bidra med 
vardera minst 30 miljoner euro under det 
gemensamma företaget Shift2Rails löptid 
och har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev.

2. annan grundande medlem än unionen:
enskilda juridiska personer som har åtagit 
sig att bidra med vardera minst 
30 miljoner euro under det gemensamma 
företaget Shift2Rails löptid, som grundar 
sig på en gemensam vision, och har 
godkänt dessa stadgar genom att 
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underteckna ett godkännandebrev. Dessa 
är uppförda i förteckningen i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 98
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. innovationsprogram: de tematiska 
områden som ska ligga till grund för 
strukturen av den huvudplan för Shift2Rail 
som avses i punkt 4. 
Innovationsprogrammen ska väljas ut på 
grundval av deras kapacitet att maximera 
produktivitetsökningar för en eller flera 
driftsmiljöer och återspegla ett 
helhetskoncept för järnvägssystemet. Utan 
hinder av ett styrelsebeslut om ändring av 
denna struktur bör huvudplanen för 
Shift2Rail föreskriva upprättandet av minst 
följande fem innovationsprogram:

3. innovationsprogram: de tematiska 
områden som ska ligga till grund för 
strukturen av den huvudplan för Shift2Rail 
som avses i punkt 4. 
Innovationsprogrammen ska väljas ut på 
grundval av deras kapacitet att maximera 
produktivitetsökningar för en eller flera 
driftsmiljöer och återspegla ett 
helhetskoncept för järnvägssystemet.
Enligt denna definition ska även 
banbrytande innovativa idéer få utvecklas
och prövas. Utan hinder av ett 
styrelsebeslut om ändring av denna struktur 
bör huvudplanen för Shift2Rail föreskriva 
upprättandet av minst följande fem 
innovationsprogram:

Or. en

Ändringsförslag 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. innovationsprogram: de tematiska 
områden som ska ligga till grund för 
strukturen av den huvudplan för Shift2Rail 

3. innovationsprogram: de tematiska 
områden som ska ligga till grund för 
strukturen av den huvudplan för Shift2Rail 
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som avses i punkt 4. 
Innovationsprogrammen ska väljas ut på 
grundval av deras kapacitet att maximera 
produktivitetsökningar för en eller flera 
driftsmiljöer och återspegla ett 
helhetskoncept för järnvägssystemet. Utan 
hinder av ett styrelsebeslut om ändring av 
denna struktur bör huvudplanen för 
Shift2Rail föreskriva upprättandet av minst 
följande fem innovationsprogram:

som avses i punkt 4. 
Innovationsprogrammen ska väljas ut på 
grundval av deras kapacitet att maximera 
produktivitetsökningar för en eller flera 
driftsmiljöer och återspegla ett
kundinriktat helhetskoncept för 
järnvägssystemet. Utan hinder av ett 
styrelsebeslut om ändring av denna struktur 
bör huvudplanen för Shift2Rail föreskriva 
upprättandet av minst följande fem 
innovationsprogram:

Or. en

Ändringsförslag 100
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektiva och tillförlitliga 
högkapacitetståg

(a) Kostnadseffektiva och tillförlitliga tåg, 
däribland högkapacitetståg och 
höghastighetståg

Or. en

Ändringsförslag 101
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avancerade system för trafikledning 
och trafikövervakning

(b) Avancerade system för trafikledning 
och trafikövervakning, inriktade på att 
förbättra samverkan mellan infrastruktur 
och drift samt på att förbättra 
driftskompatibiliteten mellan olika 
transportsätt
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Or. en

Ändringsförslag 102
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnadseffektiv och tillförlitlig 
högkapacitetsinfrastruktur

(c) Kostnadseffektiva och tillförlitliga tåg, 
däribland högkapacitetståg och 
höghastighetsinfrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 103
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnadseffektiv och tillförlitlig 
högkapacitetsinfrastruktur

(c) Kostnadseffektiv, hållbar och 
tillförlitlig högkapacitetsinfrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 104
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Teknik för hållbar och attraktiv 
europeisk godstransport

(e) Teknik för hållbar och attraktiv 
europeisk godstransport, däribland 
intermodalitet och modulkoncept, bland 
annat för ökad tillgänglighet för 
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passagerare och transport av små 
godskvantiteter

Or. en

Ändringsförslag 105
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fastställa, i den huvudplan för 
Shift2Rail som avses i regel 1.4, den 
prioriterade forsknings- och 
innovationsverksamhet, inbegripet 
storskalig demonstrationsverksamhet, som 
krävs för att påskynda spridningen av 
integrerade, driftskompatibla och 
standardiserade tekniska innovationer som 
är nödvändiga för att understödja det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet 
och optimera driften av järnvägssystemet, 
samtidigt som järnvägstransporternas 
kapacitet och tillförlitlighet ökas och 
kostnaderna för dessa transporter minskas.

(a) Fastställa, i den huvudplan för 
Shift2Rail som avses i regel 1.4, den 
prioriterade forsknings- och 
innovationsverksamhet, inbegripet 
storskalig demonstrationsverksamhet, som 
krävs för att påskynda spridningen av 
integrerade, driftskompatibla och 
standardiserade tekniska innovationer som 
är nödvändiga för att understödja det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet 
och optimera driften av och kvaliteten hos
järnvägssystemet, samtidigt som 
järnvägstransporternas kapacitet, 
prestanda, hållbarhet, driftskompatibilitet, 
intermodalitet och tillförlitlighet ökas och 
kostnaderna för dessa transporter minskas.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Sammanföra användarkrav och 
fastställa standarder för driftskompatibilitet 
för att vägleda investeringar i forskning 

(h) Sammanföra användarkrav och 
fastställa riktlinjer för tillämpliga
standarder för driftskompatibilitet, utan att 
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och utveckling i riktning mot operativa och 
marknadsmässiga lösningar.

det påverkar Europeiska järnvägsbyråns 
och de nationella myndigheternas 
behörighet, för att vägleda investeringar i 
forskning och utveckling i riktning mot 
operativa och marknadsmässiga lösningar.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas att det gemensamma företaget inte är något nytt 
standardiseringsorgan. EU-direktivet om driftskompatibilitet (direktiv 2008/57/EG) 
innehåller redan en rättslig ram för upprättande av tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet (TSD). Följaktligen utarbetas TSD-projekt av Europeiska järnvägsbyrån 
(ERA), som granskar undersystemen i samråd med organisationer och arbetsmarknadens 
parter.

Ändringsförslag 107
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Sammanföra användarkrav och 
fastställa standarder för driftskompatibilitet 
för att vägleda investeringar i forskning 
och utveckling i riktning mot operativa och 
marknadsmässiga lösningar.

(h) Sammanföra användarkrav och 
fastställa specifikationer och tekniska
standarder för driftskompatibilitet för att 
vägleda investeringar i forskning och 
utveckling i riktning mot operativa och 
marknadsmässiga lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Upprätta och utveckla ett nära och (j) Upprätta och utveckla ett nära och 
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långsiktigt samarbete mellan unionen, 
tillverkningsindustrin inom 
järnvägssektorn och andra berörda parter 
som krävs för att utveckla banbrytande 
innovationer och garantera en stark 
marknadsintroduktion av innovativa 
lösningar, däribland järnvägsindustrin och 
andra berörda parter samt aktörer utanför 
den traditionella järnvägssektorn.

långsiktigt samarbete mellan unionen, 
tillverkningsindustrin inom 
järnvägssektorn och andra berörda parter 
som krävs för att utveckla banbrytande 
innovationer och garantera en stark 
marknadsintroduktion av innovativa 
lösningar, däribland kundorganisationer,
järnvägsindustrin och andra berörda
privata och offentliga parter samt aktörer 
utanför den traditionella järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 109
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Upprätta och utveckla ett nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
tillverkningsindustrin inom 
järnvägssektorn och andra berörda parter 
som krävs för att utveckla banbrytande 
innovationer och garantera en stark 
marknadsintroduktion av innovativa 
lösningar, däribland järnvägsindustrin och 
andra berörda parter samt aktörer utanför 
den traditionella järnvägssektorn.

(j) Upprätta och utveckla ett nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
tillverkningsindustrin inom 
järnvägssektorn och andra berörda parter 
som krävs för att utveckla banbrytande 
innovationer och garantera en stark 
marknadsintroduktion av innovativa 
lösningar, särskilt järnvägsindustrin och 
andra berörda parter, även på regional 
nivå, samt aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Etablera kontakter med nationella och 
internationella forsknings- och 
innovationsåtgärder på området 
järnvägsteknik, särskilt via 
teknikplattformen Errac, liksom med 
verksamheter på andra områden, bl.a. 
Ertrac (European Road Transport Research 
Advisory Council), Acare (Advisory 
Council for Aviation Research and 
Innovation in Europe), den europeiska 
teknikplattformen Waterborne, 
teknikplattformen för tillverkning 
Manufuture, plattformen för avancerade 
konstruktionsmaterial och tekniker 
EuMaT.

(k) Etablera kontakter med många olika 
berörda parter, däribland 
forskningsorganisationer, universitet osv., 
och etablera förbindelser med nationella 
och internationella forsknings- och 
innovationsåtgärder på området 
järnvägsteknik, särskilt via 
teknikplattformen Errac, liksom med 
verksamheter på andra områden, bl.a. 
Ertrac (European Road Transport Research 
Advisory Council), Acare (Advisory 
Council for Aviation Research and 
Innovation in Europe), den europeiska 
teknikplattformen Waterborne, 
teknikplattformen för tillverkning 
Manufuture, plattformen för avancerade 
konstruktionsmaterial och tekniker 
EuMaT.

Or. en

Ändringsförslag 111
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Etablera kontakter med många olika 
berörda parter, däribland 
forskningsorganisationer och universitet.

Or. en

Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.
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Ändringsförslag 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Etablera kontakter med många olika 
berörda parter, däribland 
forskningsorganisationer och universitet.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 113
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett 
godkännandebrev, andra grundande 
medlemmar av det gemensamma företaget 
Shift2Rail än unionen, vilka är uppförda i 
bilaga II till denna förordning, och de 
associerade medlemmar som ska väljas ut i 
enlighet med regel 4. Dessa medlemmar 
ska gemensamt kallas andra medlemmar än 
unionen.

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett 
godkännandebrev och efter beslut av det 
organ som är ansvarigt för dess ledning, 
andra grundande medlemmar av det 
gemensamma företaget Shift2Rail än 
unionen, vilka är uppförda i bilaga II till 
denna förordning, och de associerade 
medlemmar som ska väljas ut i enlighet 
med regel 4. Dessa medlemmar ska 
gemensamt kallas andra medlemmar än 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett 
godkännandebrev, andra grundande 
medlemmar av det gemensamma företaget 
Shift2Rail än unionen, vilka är uppförda i 
bilaga II till denna förordning, och de 
associerade medlemmar som ska väljas ut i 
enlighet med regel 4. Dessa medlemmar 
ska gemensamt kallas andra medlemmar än 
unionen.

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett 
godkännandebrev och genom ett beslut 
från den instans som har ansvar för dess 
ledning, andra grundande medlemmar av 
det gemensamma företaget Shift2Rail än 
unionen, vilka är uppförda i bilaga II till 
denna förordning, och de associerade 
medlemmar som ska väljas ut i enlighet 
med regel 4. Dessa medlemmar ska 
gemensamt kallas andra medlemmar än 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om någon medlem i Shift2Rail inte 
uppfyller sina åtaganden i fråga om det 
avtalade finansiella bidraget ska den 
verkställande direktören dokumentera 
detta skriftligen och fastställa en rimlig 
tidsfrist för att åtgärda detta. Om 
situationen inte åtgärdas inom tidsfristen 
ska den verkställande direktören 
sammankalla ett möte med styrelsen för 
att avgöra om den berörda medlemmens 
medlemskap ska sägas upp eller om det 
ska vidtas några andra åtgärder till dess 
att medlemmens skyldigheter har 
fullgjorts. Alla medlemmar som inte 
fullgör sina skyldigheter kan, i ett första 
skede och efter att ha hörts och efter att 
ett regleringsförfarande föreslagits 
gentemot dem, bli fråntagna sin rösträtt 
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av styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De associerade medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rails ska 
väljas ut genom en öppen, 
icke-diskriminerande och konkurrensutsatt 
ansökningsomgång. Den 
första ansökningsomgången för 
associerade medlemmar ska inledas 
senast tre månader efter det att det 
gemensamma företaget Shift2Rail
bildades. Eventuella ytterligare 
ansökningsomgångar ska styras av 
behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra huvudplanen för Shift2Rail.
Alla ansökningsomgångar ska 
offentliggöras på webbplatsen för 
Shift2Rail och meddelas genom gruppen 
med staternas företrädare och andra 
kanaler, så att bredast möjliga deltagande 
åstadkoms i syfte att uppnå målen i 
huvudplanen för Shift2Rail. Det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppmuntra deltagande av små och 
medelstora företag, aktörer från 
järnvägssektorns hela värdekedja och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

2. De associerade medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rails ska 
väljas ut genom en öppen, icke-
diskriminerande och konkurrensutsatt 
ansökningsomgång, som inleds av 
kommissionen och omfattas av en öppen 
utvärdering från styrelsens sida.
Utvärderingen ska bland annat beakta 
sökandens betydelse och potentiella 
mervärde för att målen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppnås, sökandens finansiella soliditet 
samt eventuella intressekonflikter när det 
gäller målen för Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 117
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De associerade medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rails ska 
väljas ut genom en öppen, 
icke-diskriminerande och konkurrensutsatt 
ansökningsomgång. Den 
första ansökningsomgången för 
associerade medlemmar ska inledas 
senast tre månader efter det att det 
gemensamma företaget Shift2Rail
bildades. Eventuella ytterligare 
ansökningsomgångar ska styras av 
behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra huvudplanen för Shift2Rail.
Alla ansökningsomgångar ska 
offentliggöras på webbplatsen för 
Shift2Rail och meddelas genom gruppen 
med staternas företrädare och andra 
kanaler, så att bredast möjliga deltagande 
åstadkoms i syfte att uppnå målen i 
huvudplanen för Shift2Rail. Det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppmuntra deltagande av små och 
medelstora företag, aktörer från 
järnvägssektorns hela värdekedja och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

2. De associerade medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rails ska 
väljas ut genom en öppen, icke-
diskriminerande och konkurrensutsatt 
ansökningsomgång, som inleds av 
kommissionen och omfattas av en öppen 
utvärdering från styrelsens sida.
Utvärderingen ska bland annat beakta 
sökandens betydelse och potentiella 
mervärde för att målen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppnås, sökandens finansiella soliditet 
samt eventuella intressekonflikter när det 
gäller målen för Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ta hänsyn till 
utvärderingens resultat när den fattar det 
slutliga beslutet, i syfte att säkerställa 
geografisk balans och ett balanserat 
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deltagande av små och medelstora 
företag, av forskarvärlden och av aktörer 
från järnvägssektorns hela värdekedja, 
även utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 119
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ta hänsyn till 
utvärderingens resultat när den fattar det 
slutliga beslutet, i syfte att säkerställa
geografisk balans och ett balanserat 
deltagande av små och medelstora 
företag, av forskarvärlden och av aktörer 
från järnvägssektorns hela värdekedja, 
även utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 120
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska bedöma ansökningar om 
att bli associerad medlem med beaktande 
av bl.a. sökandens betydelse och 
potentiella mervärde för att målen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppnås, sökandens finansiella sundhet samt 
eventuella intressekonflikter. Den ska 
därefter besluta om ansökan.

3. Styrelsen ska öppet bedöma ansökningar 
om att bli associerad medlem med 
beaktande av bl.a. sökandens betydelse och 
potentiella mervärde för att målen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
uppnås, sökandens finansiella sundhet samt 
eventuella intressekonflikter. Den ska 
därefter besluta om ansökningarna. Det 
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slutliga beslutet ska säkerställa geografisk 
balans.

Or. en

Ändringsförslag 121
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det egna bidrag som krävs för att bli 
associerad medlem ska vara minst 2,5 % av
den totala budgeten för det 
innovationsprogram som man deltar i.

4. Det egna bidrag som krävs för att bli 
associerad medlem ska vara minst
2 procent av den totala budgeten för det 
innovationsprogram som man deltar i.

Or. en

Ändringsförslag 122
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En medlem får säga upp sitt 
medlemskap i det gemensamma företaget 
Shift2Rail. Uppsägningen ska träda i kraft 
och bli oåterkalleligt sex månader efter det 
att övriga medlemmar underrättats. Från 
och med denna tidpunkt ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
förutom dem som det gemensamma 
företaget Shift2Rail godkänt eller ådragit 
sig innan medlemskapet sades upp.

5. En medlem får säga upp sitt 
medlemskap i det gemensamma företaget 
Shift2Rail. Uppsägningen ska träda i kraft 
och bli oåterkalleligt sex månader efter det 
att övriga medlemmar underrättats. Från 
och med denna tidpunkt ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
förutom dem som det gemensamma 
företaget Shift2Rail godkänt eller ådragit 
sig innan medlemskapet sades upp. I 
sådana fall ska ett konto öppnas för 
reglering av finansiella förpliktelser 
mellan den utträdande medlemmen och 
Shift2Rail.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Shift2Rail får inte överlåtas till en 
tredje part utan enhälligt 
förhandsgodkännande av styrelsen.

6. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Shift2Rail får inte överlåtas till en 
tredje part utan enhälligt 
förhandsgodkännande av styrelsen.
Godkännandet ska meddelas 
kommissionen, som ska ha rätt att 
motsätta sig detta.

Or. en

Ändringsförslag 124
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) två företrädare för kommissionen, (a) tre företrädare för kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare 
kommer att utses av styrelsen för det 

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Associerade medlemmar 
som i egenskap av enskild juridisk person 
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gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

uppfyller kriterierna i regel 1.2 [vilket 
innebär ett eget bidrag på minst 30 
miljoner] ska vara företrädda i styrelsen.
Dessa andra företrädare kommer att utses 
av styrelsen för det gemensamma företaget 
Shift2Rail i syfte att säkerställa en 
balanserad representation av aktörer, i 
fråga om territoriell representation och 
för att säkerställa en representation av
järnvägssektorns hela värdekedja, och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn. Minst två av dessa bör 
vara företrädare för järnvägsföretag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Associerade medlemmar 
som i egenskap av enskild juridisk person 
uppfyller kriterierna i regel 1.2 ska vara 
företrädda i styrelsen. Övriga företrädare
ska utses av styrelsen för det gemensamma 
företaget Shift2Rail i syfte att säkerställa 
en balanserad representation av aktörer 
från järnvägssektorns hela värdekedja och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 127
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Associerade medlemmar 
som i egenskap av enskild juridisk person 
uppfyller kriterierna i regel 1.2 ska vara 
företrädda i styrelsen. Övriga företrädare
ska utses av styrelsen för det gemensamma 
företaget Shift2Rail i syfte att säkerställa 
en balanserad representation av aktörer 
från järnvägssektorns hela värdekedja och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Associerade medlemmar 
som i egenskap av enskild juridisk person 
uppfyller kriterierna i regel 1.2, och detta 
bidrar till att målen i artikel 2.2 a, b och c 
uppnås, ska vara företrädda i styrelsen. 
Övriga företrädare ska utses av styrelsen 
för det gemensamma företaget Shift2Rail i 
syfte att säkerställa en balanserad 
representation av aktörer från 
järnvägssektorns hela värdekedja och 
aktörer utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att denna typ av associerade medlemmar i styrelsen även bidrar till att de 
allmänna målen för det gemensamma företaget Shift2Rail uppnås.

Ändringsförslag 129
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare 
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare 
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn. Det slutliga 
urvalet ska säkerställa geografisk balans.

Or. en

Ändringsförslag 130
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) minst en företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare 
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.

(c) minst två företrädare för associerade 
medlemmar per innovationsprogram som 
avses i regel 1.3. Dessa företrädare 
kommer att utses av styrelsen för det 
gemensamma företaget Shift2Rail i syfte 
att säkerställa en balanserad representation 
av aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja och aktörer utanför den 
traditionella järnvägssektorn.
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Or. en

Ändringsförslag 131
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) minst en arbetstagarrepresentant.

Or. en

Motivering

Arbetstagarna måste också betraktas som berörda parter, eftersom de påverkas direkt av 
utvecklingen av ny teknik. När det gäller mänskliga faktorer måste arbetstagaraspekter och 
sociala aspekter beaktas.

Ändringsförslag 132
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En företrädare för Europeiska
järnvägsbyrån och ordföranden eller vice 
ordföranden för gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten 
som observatörer.

En företrädare för Europeiska 
järnvägsbyrån och ordföranden eller vice 
ordföranden för gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten 
som observatörer och delta i dess 
överläggningar, men ska inte ha någon 
rösträtt.

När frågor som ingår i uppgifterna för 
den vetenskapliga kommittén diskuteras 
ska kommitténs ordförande ha rätt att 
delta i styrelsens möten som observatör 
och delta i dess överläggningar, men ska 
inte ha någon rösträtt.

Or. en
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Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 133
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En företrädare för Europeiska 
järnvägsbyrån och ordföranden eller vice 
ordföranden för gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten 
som observatörer.

En företrädare för Europeiska 
järnvägsbyrån ska delta i styrelsens möten 
som observatör.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 134
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden eller vice ordföranden för 
gruppen med staternas företrädare ska ha 
rätt att delta i styrelsens möten som 
observatör och delta i dess 
överläggningar, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en
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Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 135
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 5 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När frågor som ingår i uppgifterna för 
den vetenskapliga kommittén diskuteras 
ska Kommitténs ordförande ha rätt att 
delta i styrelsens möten som observatör 
och delta i dess överläggningar, men ska 
inte ha någon rösträtt.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 136
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden eller vice ordföranden för 
Europaparlamentets utskott för transport 
ska ha rätt att delta i styrelsens möten som 
observatör.

Or. en
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Ändringsförslag 137
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del 8 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom ramen för sin 
roll i styrelsen försöka samordna det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
verksamhet och relevant verksamhet inom 
Horisont 2020, i syfte att främja synergier 
vid fastställandet av prioriteringar som 
omfattas av forskningssamarbete.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 138
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kommissionen ska inom ramen för 
sin roll i styrelsen försöka samordna det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
verksamhet och relevant verksamhet inom 
Horisont 2020, i syfte att främja synergier 
vid fastställandet av prioriteringar som 
omfattas av forskningssamarbete.

Or. en

Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.
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Ändringsförslag 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) (d) Besluta om styrelsens slutliga 
sammansättning, särskilt genom att välja 
företrädarna för associerade medlemmar, 
utöver dem som uppfyller kriterierna i 
regel 1.2. Det slutliga urvalet bör 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
små och medelstora företag och av 
aktörer från järnvägssektorns hela 
värdekedja, även utanför den traditionella 
järnvägssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 140
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent
urvalsförfarande.

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen på grundval av meriter och 
dokumenterad förvaltnings- och 
ledningsförmåga samt relevant kompetens 
och erfarenhet, utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent
uttagningsförfarande efter att en 
inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i andra 
publikationer, och grundat på ett positivt 
yttrande av Europaparlamentet.
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Den sökande som styrelsen valt ut ska 
före utnämningen svara på frågor från 
ledamöter av Europaparlamentets utskott 
för industrifrågor, forskning och energi 
och budgetkontrollutskott.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande.

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Parlamentet har rätt att 
motsätta sig beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 142
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – stycke ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Regelbundet informera gruppen med 
staternas företrädare och den 
vetenskapliga kommittén om alla de 
frågor som är relevanta för deras 
rådgivande roll.

Or. en
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Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 143
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – stycke ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Regelbundet informera gruppen med 
staternas företrädare och den 
vetenskapliga kommittén om alla de 
frågor som är relevanta för deras 
rådgivande roll.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 144
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den verkställande direktören ska inrätta 
ett programkontor för genomförande, under 
dennes ansvar, av alla de stöduppgifter som 
följer av denna förordning.
Programkontoret ska bestå av de anställda 
vid det gemensamma företaget Shift2Rail, 
och ska särskilt utföra följande uppgifter:

5. Den verkställande direktören ska inrätta 
ett programkontor för genomförande, under 
dennes ansvar, av alla de stöduppgifter som 
följer av denna förordning.

Den verkställande direktören ska för det 
gemensamma företagets räkning inom ett 
år efter dess grundande fastställa
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– en strategi mot bedrägerier,

– en strategi för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter samt

– en strategi för uppgiftslämnarskydd.

Den verkställande direktören ska lägga 
fram varje strategi för styrelsen. Den 
verkställande direktören ska inrätta 
regelbundna kontroller av varje strategi 
och dess respektive 
genomförandebestämmelser.

Programkontoret ska bestå av de anställda 
vid det gemensamma företaget Shift2Rail, 
och ska särskilt utföra följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 145
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska järnvägsbyrån ska ha 
observatörsstatus i styrelsen och bidra till 
fastställandet och genomförandet av 
huvudplanen för Shift2Rail, i synnerhet 
genom att utföra följande rådgivande 
uppgifter:

Europeiska järnvägsbyrån ska bidra till 
fastställandet och genomförandet av 
huvudplanen för Shift2Rail, i synnerhet 
genom att utföra följande rådgivande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 146
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Föreslå eventuella ändringar av 
huvudplanen för Shift2Rail och de årliga 
arbetsplanerna, i synnerhet för att se till att 
behoven av forskning tillgodoses för att det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet 
ska förverkligas.

(a) Föreslå eventuella ändringar av 
huvudplanen för Shift2Rail och de årliga 
arbetsplanerna, i synnerhet för att se till att 
behoven av forskning tillgodoses för att det 
gemensamma europeiska järnvägsområdet 
ska förverkligas och för att förvissa sig om 
deras relevans för målen i artikel 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 147
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Föreslå, efter samråd med de berörda 
parter som avses i artikel 2.1 e i denna 
förordning, tekniska standarder för 
forskning, utveckling och validering i 
syfte att garantera resultatens 
interoperabilitet och säkerhet.

(b) Föreslå, efter samråd med de berörda 
parter som avses i artikel 2.1 e i denna 
förordning, riktlinjer för forskning och 
utveckling som leder till tekniska 
standarder i syfte att garantera resultatens 
interoperabilitet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 148
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Föreslå, efter samråd med de berörda 
parter som avses i artikel 2.1 e i denna 
förordning, tekniska standarder för 
forskning, utveckling och validering i syfte 
att garantera resultatens interoperabilitet 
och säkerhet.

(b) Föreslå, efter samråd med de berörda 
parter som avses i artikel 2.1 e i denna 
förordning, riktlinjer för forskning, 
utveckling och validering i syfte att 
garantera resultatens interoperabilitet och 
säkerhet.
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Or. en

Ändringsförslag 149
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppdatering av den strategiska 
inriktningen och av huvudplanen för 
Shift2Rail och framsteg i arbetet med att 
uppnå dess mål.

(a) Fastställande och uppdatering av den 
strategiska inriktningen och av 
huvudplanen för Shift2Rail och framsteg i 
arbetet med att uppnå dess mål.

Or. en

Ändringsförslag 150
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Status för relevanta nationella eller 
regionala program för forskning och 
innovation och kartläggning av möjliga 
samarbetsområden, inbegripet användning 
av relevant teknik.

(a) Status för relevanta nationella eller 
regionala program för forskning och 
innovation och kartläggning av möjliga 
samarbetsområden, inbegripet användning 
av relevant teknik för att dra fördel av 
synergier.

Or. en

Ändringsförslag 151
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Gruppen med staternas företrädare 
ska med jämna mellanrum informeras om 
bland annat deltagandet i åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail, om resultaten av varje 
infordran och projektgenomförande, om 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram och om genomförandet av 
budgeten för Shift2Rail.

Or. en

Motivering

Resultat av trepartsmötet om paketet för innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 152
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Gruppen med staternas företrädare 
ska med jämna mellanrum informeras om 
bland annat deltagandet i åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Shift2Rail, om resultaten av varje 
infordran och projektgenomförande, om 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram och om genomförandet av 
budgeten för Shift2Rail.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.
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Ändringsförslag 153
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gruppen med staternas företrädare får på 
eget initiativ utfärda rekommendationer till
det gemensamma företaget Shift2Rail i 
tekniska och finansiella frågor samt 
ledningsfrågor, särskilt när sådana frågor
påverkar nationella eller regionala 
intressen. Det gemensamma företaget 
Shift2Rail ska informera gruppen med 
staternas företrädare om hur man följt upp 
rekommendationerna.

6. Gruppen med staternas företrädare får på 
eget initiativ utfärda rekommendationer till
styrelsen i tekniska och finansiella frågor 
samt ledningsfrågor, särskilt när sådana 
frågor påverkar nationella eller regionala 
intressen. Styrelsen ska informera gruppen 
med staternas företrädare om hur man följt 
upp rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 154
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av de uppgifter som 
anges i regel 2 får det gemensamma 
företaget Shift2Rails styrelse inrätta ett 
mindre antal arbetsgrupper med uppgift att 
utföra verksamhet som styrelsen delegerar 
till dem. Dessa grupper ska bestå av 
sakkunniga och arbeta på ett öppet sätt.

1. För genomförandet av de uppgifter som 
anges i regel 2 får det gemensamma 
företaget Shift2Rails styrelse inrätta ett 
mindre antal arbetsgrupper med uppgift att 
utföra verksamhet som styrelsen delegerar 
till dem. Dessa grupper ska bestå av 
sakkunniga, bland annat från 
forskningsorganisationer, små och 
medelstora företag samt järnvägsföretag, 
och arbeta på ett öppet sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av de uppgifter som 
anges i regel 2 får det gemensamma 
företaget Shift2Rails styrelse inrätta ett 
mindre antal arbetsgrupper med uppgift att 
utföra verksamhet som styrelsen delegerar 
till dem. Dessa grupper ska bestå av 
sakkunniga och arbeta på ett öppet sätt.

1. För genomförandet av de uppgifter som 
anges i regel 2 får det gemensamma 
företaget Shift2Rails styrelse inrätta ett 
mindre antal arbetsgrupper med uppgift att 
utföra verksamhet som styrelsen delegerar 
till dem. Dessa grupper ska bestå av 
sakkunniga med relevant expertis och 
arbeta på ett öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 156
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 15 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidragen från andra medlemmar 
än unionen och deras anknutna enheter, 
bestående av deras kostnader för att 
genomföra indirekta åtgärder, med avdrag 
för bidrag från det gemensamma företaget 
Shift2Rail och andra unionsbidrag till 
dessa kostnader.

(b) Natura- eller kontantbidragen från 
andra medlemmar än unionen och deras 
anknutna enheter, bestående av deras 
kostnader för att genomföra indirekta 
åtgärder, med avdrag för bidrag från det 
gemensamma företaget Shift2Rail och 
andra unionsbidrag till dessa kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 157
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 40 % ska tilldelas andra 
grundande medlemmar än unionen och 
deras anknutna enheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upp till 30 % ska tilldelas associerade 
medlemmar och deras anknutna enheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 159
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Minst 30 % ska tilldelas aktörer som 
väljs ut genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar.

(c) 100 procent ska tilldelas aktörer som 
väljs ut genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar.

Or. en

Ändringsförslag 160
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 15 februari varje år ska den 
verkställande direktören för godkännande 
av styrelsen lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport om det gemensamma 
företaget Shift2Rails resultat under det 
föregående kalenderåret, särskilt i 
förhållande till arbetsplanen för det året. 
Denna rapport ska bland annat innehålla 
information om följande:

2. Inom två månader efter det att varje
budgetår har avslutats ska den 
verkställande direktören för godkännande 
av styrelsen lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport om det gemensamma 
företaget Shift2Rails resultat under det 
föregående kalenderåret, särskilt i 
förhållande till arbetsplanen för det året. 
Denna rapport ska bland annat innehålla 
information om följande:

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 161
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 15 februari varje år ska den 
verkställande direktören för godkännande 
av styrelsen lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport om det gemensamma 
företaget Shift2Rails resultat under det 
föregående kalenderåret, särskilt i 
förhållande till arbetsplanen för det året. 
Denna rapport ska bland annat innehålla 
information om följande:

2. Inom två månader efter det att varje
budgetår har avslutats ska den 
verkställande direktören för godkännande 
av styrelsen lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport om det gemensamma 
företaget Shift2Rails resultat under det 
föregående kalenderåret, särskilt i 
förhållande till arbetsplanen för det året. 
Denna rapport ska bland annat innehålla 
information om följande:

Or. en
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Ändringsförslag 162
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) (a) Framstegen i arbetet för att uppnå
målen för Shift2Rail (enligt definitionen i 
artikel 2.2) och förslag till ytterligare 
nödvändiga insatser för att uppnå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 163
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska årligen rapportera till kommissionen i 
enlighet med artikel 60.5 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 164
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget Shift2Rail
ska årligen rapportera till kommissionen i 
enlighet med artikel 60.5 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

3. Senast den 1 mars påföljande budgetår 
ska det gemensamma företaget Shift2Rail
skicka de preliminära räkenskaperna till 
kommissionens räkenskapsförare och 
revisionsrätten.
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Senast den 31 mars påföljande budgetår 
ska det gemensamma företaget Shift2Rail 
skicka en rapport om budgetförvaltningen 
och den finansiella förvaltningen till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten.

Efter det att revisionsrättens synpunkter 
på det gemensamma företaget Shift2Rails 
preliminära räkenskaper i enlighet med
bestämmelserna i artikel 148 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 inkommit, 
ska räkenskapsföraren upprätta det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
slutliga räkenskaper och den 
verkställande direktören ska lägga fram 
dessa för styrelsen för ett yttrande.

Styrelsen ska avge ett yttrande om det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
slutliga räkenskaper.

Senast den 1 juli efter utgången av varje 
budgetår ska den verkställande direktören 
skicka de slutliga räkenskaperna, 
tillsammans med styrelsens yttrande, till
Europaparlamentet, rådet, kommissionen
och revisionsrätten.

De slutliga räkenskaperna ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning senast den 15 november 
påföljande år.

Den verkställande direktören ska senast 
den 30 september översända ett svar till
revisionsrätten på de synpunkter som den 
redovisat inom ramen för sin årsrapport. 
Den verkställande direktören ska också 
skicka svaret till styrelsen.

Den verkställande direktören ska på 
Europaparlamentets begäran översända 
all information som krävs för att 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet för det berörda budgetåret 
ska fungera väl, i enlighet med
artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. en
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Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 165
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget Shift2Rails 
räkenskaper ska granskas av ett 
oberoende revisionsorgan i enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

utgår

Det gemensamma företaget Shift2Rails 
räkenskaper ska inte granskas av 
revisionsrätten.

Or. en

Motivering

Övergripande fråga. Ändringen återspeglar resultatet av trepartsmötet om paketet för 
innovationsinvesteringar.

Ändringsförslag 166
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget Shift2Rails
räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4. 1. Senast den 1 mars påföljande 
budgetår ska det gemensamma företaget
Shift2Rail översända de preliminära 
räkenskaperna till kommissionens 
räkenskapsförare och revisionsrätten.

Senast den 31 mars påföljande budgetår 
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ska det gemensamma företaget Shift2Rail 
översända en rapport om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska
förvaltningen till Europaparlamentet, 
rådet och revisionsrätten.

Efter det att revisionsrättens synpunkter 
på det gemensamma företaget Shift2Rails
preliminära räkenskaper enligt 
bestämmelserna i artikel 148 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 inkommit, ska
räkenskapsföraren upprätta det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
slutliga räkenskaper och den 
verkställande direktören ska lägga fram 
dessa för styrelsen för ett yttrande.

Styrelsen ska avge ett yttrande om det 
gemensamma företaget Shift2Rails 
slutliga räkenskaper.

Senast den 1 juli efter utgången av varje 
budgetår ska den verkställande direktören 
översända de slutliga räkenskaperna, 
tillsammans med styrelsens yttrande, till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och revisionsrätten.

De slutliga räkenskaperna ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning senast den 15 november 
påföljande år.

Den verkställande direktören ska senast 
den 30 september översända ett svar till
revisionsrätten på de synpunkter som den 
redovisat inom ramen för sin årsrapport. 
Den verkställande direktören ska också 
skicka svaret till styrelsen.

Den verkställande direktören ska på 
Europaparlamentets begäran översända 
all information som krävs för att 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet för det berörda budgetåret 
ska fungera väl, i enlighet med
artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Shift2Rails 
räkenskaper ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en


