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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0922),

– der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-xxxx/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget, Transport- og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2014),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation for perioden 2014-
2020 ("Horisont 2020-
rammeprogrammet")20 sigtes der mod at 

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation for perioden 2014-
2020 ("Horisont 2020-
rammeprogrammet")20 sigtes der mod at 
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opnå øget indvirkning på forsknings- og 
innovationsindsatsen ved at kombinere 
EU-midler og midler fra den private sektor 
i offentlig-private partnerskaber (OPP) 
inden for områder, hvor forskning og 
innovation kan bidrage til Unionens 
overordnede mål om konkurrenceevne og 
hjælpe med at tackle samfundsmæssige 
udfordringer. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan tage form af økonomiske 
bidrag til fællesforetagender, der oprettes 
på basis af artikel 187 i traktaten.

opnå øget indvirkning på forsknings- og 
innovationsindsatsen ved at kombinere 
EU-midler og midler fra den private sektor 
i offentlig-private partnerskaber (OPP) 
inden for områder, hvor forskning og 
innovation kan bidrage til Unionens 
overordnede mål om konkurrenceevne, 
mobilisere private investeringer og hjælpe 
med at tackle samfundsmæssige 
udfordringer. Disse partnerskaber bør 
bygge på et langsigtet engagement, 
herunder et afbalanceret bidrag fra alle 
partnere, og de bør være ansvarlige for at 
nå deres mål og være i overensstemmelse 
med EU's strategiske mål inden for 
forskning, udvikling og innovation. 
Partnerskaberne bør styres og fungere på 
en åben, gennemsigtig og effektiv måde 
og give en lang række interesseparter, der
er aktive på deres specifikke områder, 
mulighed for at deltage. Unionens 
deltagelse i disse partnerskaber kan tage 
form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten.

__________________ __________________
20 EUT … [FP H2020]. 20 EUT … [FP H2020].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå. I tråd med 
betragtning 40 i rammeprogrammet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fællesforetagendet S2R's stiftende (9) Fællesforetagendet S2R's stiftende 
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medlemmer bør være Unionen, 
repræsenteret ved Kommissionen, og de 
andre stiftende medlemmer end Unionen, 
der er nævnt i bilag II, såfremt de 
accepterer de vedtægter, der er fastsat i 
bilag I til denne forordning. Disse stiftende 
medlemmer, der er finansielt sunde, 
individuelle juridiske enheder, som har 
finansiel kapacitet, og som efter 
omfattende høringer af de berørte parter
har givet skriftligt tilsagn om at yde et 
betragteligt bidrag til at videreføre 
forskningsaktiviteterne inden for 
fællesforetagendet S2R i en struktur, der er 
hensigtsmæssigt tilpasset karakteren af et 
offentlig-privat partnerskab.

medlemmer bør være Unionen, 
repræsenteret ved Kommissionen, og de 
andre stiftende medlemmer end Unionen, 
der er nævnt i bilag II, såfremt de 
accepterer de vedtægter, der er fastsat i 
bilag I til denne forordning. Disse stiftende 
medlemmer, der er finansielt sunde, 
individuelle juridiske enheder, som har 
finansiel kapacitet, og som har givet 
skriftligt tilsagn inden vedtagelsen af 
denne forordning om at yde et betragteligt 
bidrag til at videreføre 
forskningsaktiviteterne inden for 
fællesforetagendet S2R i en struktur, der er 
hensigtsmæssigt tilpasset karakteren af et 
offentlig-privat partnerskab.

Or. en

Begrundelse

Medlemmer, der er opført i bilag II, har allerede givet formelle tilsagn, men det udelukker 
ikke andre kandidater fra at søge om medlemskab inden vedtagelsen af denne forordning. I 
tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at nå sine mål bør 
fællesforetagendet S2R yde finansiel 
støtte, især i form af tilskud til medlemmer 
og med de bedst egnede foranstaltninger 
såsom indkøb eller til tilskud efter
indkaldelser af forslag.

(12) Med henblik på at nå sine mål og 
sikre, at også de mindre aktører og 
finansfolk får gavn på en lignende måde,
bør fællesforetagendet S2R sørge for, at 
EU-støtten til aktionerne ydes gennem 
åbne og gennemsigtige procedurer, især i 
form af tilskud til deltagerne efter åbne og 
gennemsigtige indkaldelser af forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør fællesforetagender 
etablere enkle forvaltningsmodeller og 
forhindre regelsæt, som adskiller sig fra
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 11, og 
i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. 1291/2013 som del af den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020, bør fælles 
initiativer som et særligt 
finansieringsinstrument for Horisont 
2020 underkastes en tilbundsgående 
vurdering, der bl.a. bør omfatte en 
analyse af offentlig-private 
partnerskabers åbenhed, gennemsigtighed 
og effektivitet på grundlag af artikel 187 i 
TEUF. 

Or. en



PR\1017686DA.doc 9/22 PE528.040v02-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten kan oprettelsesakten for 
organer, kontorer eller agenturer, der er 
oprettet af EU, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter 
og udgifter for disse organer, kontorer 
eller agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012,
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende
transaktioner er lovlige og formelt 
korrekte. For at undgå gentagne 
revisioner af regnskaberne er det 
berettiget, at fællesforetagendet S2R's 
regnskaber ikke revideres af
Revisionsretten.

(21) Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 
209 i forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012, bør decharge for 
gennemførelsen af budgettet for 
fællesforetagendet S2R meddeles af 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra 
Rådet. Derfor finder 
indberetningskravene, der er fastsat i 
artikel 60, stk. 5, ikke anvendelse på EU-
bidrag til fællesforetagendet S2R, men de 
bør så vidt muligt tilpasses til dem, der er 
afsat til organer i henhold til artikel 208 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Revision af regnskaberne og de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed bør foretages af 
Revisionsretten.

Or. en

Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at koordinere og forvalte Unionens 
investeringer i forskning og innovation i 
den europæiske jernbanesektor oprettes et 

1. For at koordinere og forvalte Unionens 
investeringer i forskning og innovation i 
den europæiske jernbanesektor oprettes et 



PE528.040v02-00 10/22 PR\1017686DA.doc

DA

fællesforetagende i henhold til traktatens 
artikel 187 ("fællesforetagendet Shift2Rail" 
eller "fællesforetagendet S2R") indtil den 
31. december 2024.  

fællesforetagende i henhold til traktatens 
artikel 187 ("fællesforetagendet Shift2Rail" 
eller "fællesforetagendet S2R") indtil den 
31. december 2024. Men i takt med 
varigheden af Horisont 2020-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) bør alle 
indkaldelser af forslag iværksættes senest 
den 31. december 2020.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag 
til S2R-initiativet udgør 450 mio. EUR 
inklusive EFTA-bidraget og afholdes over 
de relevante bevillinger på Unionens 
almindelige budget til særprogrammet 
Horisont 2020 med henblik på 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning. Beløbet omfatter:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag 
til S2R-initiativet udgør 427,5 mio. EUR,
inklusive bidrag fra medlemsstaterne i 
Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), og 
afholdes over de relevante bevillinger på 
Unionens almindelige budget til 
særprogrammet Horisont 2020 med 
henblik på gennemførelse af Horisont 
2020-rammeprogrammet og især fra 
bevillingerne til de specifikke mål i
udfordringen "Intelligent, grøn og 
integreret transport" i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning. Beløbet omfatter:

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den under stk. 3 omhandlede 
delegeringsaftale vedrører de elementer, 
der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 
60 og 61 i forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 og i artikel 40 i 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:

3. Den under stk. 3 omhandlede 
delegeringsaftale vedrører de elementer, 
der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 
60, stk. 1-4, og artikel 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:

Or. en

Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 
de data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan udarbejde sin 
forsknings- og innovationspolitik og
opfylde sine forpligtelser med hensyn til
formidling og rapportering

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 
de data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til formidling og 
rapportering, herunder fuldstændige 
oplysninger om alle forslag og 
tilskudsaftaler og deres partnere, som 
rettidigt skal indføres på den webbaserede 
Horisont 2020-deltagerportal

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet S2R vedtager særlige 
finansielle bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 209 i
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om finansforordningsmodellen 
for organer, der er omhandlet i 
finansforordningens artikel 209].

Med forbehold af artikel 12, vedtager 
fællesforetagendet S2R særlige finansielle 
bestemmelser i overensstemmelse med 
artikel 209 i forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. … 
[delegeret forordning om 
finansforordningsmodellen for organer, der 
er omhandlet i finansforordningens artikel 
209]. 

Or. en

Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet S2R. Kommissionen 
forelægger senest den 30. juni 2018
konklusionerne fra evalueringen og sine 
bemærkninger hertil for Europa-
Parlamentet og Rådet.

1. Senest den 30. juni 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet S2R. Kommissionen 
forelægger senest den 31. december 2017
konklusionerne fra evalueringen og sine 
bemærkninger hertil for Europa-
Parlamentet og Rådet. Resultaterne af den 
foreløbige evaluering af 
fællesforetagendet S2R skal der tages 
hensyn til i den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. 1291/2013 og som del af den 
foreløbige evaluering af Horisont 2020, 
skal fælles initiativer som et 
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finansieringsinstrument for Horisont 
2020 underkastes en tilbundsgående 
vurdering, der bl.a. skal omfatte en 
analyse af offentlig-private 
partnerskabers åbenhed, gennemsigtighed 
og effektivitet på grundlag af artikel 187 i 
TEUF. 

For at kunne reagere på uforudsete 
situationer eller på nye tendenser og 
behov kan Kommissionen efter den 
foreløbige evaluering af Horisont 2020, jf. 
artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. 1291/2013, som led i den årlige 
budgetprocedure tage de beløb, der er 
afsat til budgettet for fællesforetagendet 
S2R, op til fornyet overvejelse.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til Unionens 
bidrag til fællesforetagendet S2R som en 
del af Europa-Parlamentets decharge, efter 
henstilling fra Rådet, til Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i traktatens artikel 319.

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til Unionens 
bidrag til fællesforetagendet S2R som 
Europa-Parlamentets decharge, efter 
henstilling fra Rådet, til Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i de finansielle bestemmelser 
for fællesforetagendet S2R.

2. Fællesforetagendet S2R samarbejder 
fuldt ud med de institutioner, der 
inddrages i dechargeproceduren, og 
fremlægger alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I denne forbindelse kan 
foretagendet blive anmodet om at være 
repræsenteret på møder med de relevante 
institutioner eller organer og bistå 
Kommissionens ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede.
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Or. en

Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af punkt 19.4 i 
vedtægterne i bilag I giver
fællesforetagendet S2R Kommissionens 
personale og andre personer, som 
fællesforetagendet S2R eller 
Kommissionen har godkendt, samt 
Revisionsretten adgang til dets 
kontorlokaler og alle relevante oplysninger, 
herunder i elektronisk form, i det omfang 
det er nødvendigt for at udføre deres 
revisioner.

1. Fællesforetagendet S2R giver 
Kommissionens personale og andre 
personer, som fællesforetagendet S2R eller 
Kommissionen har godkendt, samt 
Revisionsretten adgang til dets 
kontorlokaler og alle relevante oplysninger, 
herunder i elektronisk form, i det omfang 
det er nødvendigt for at udføre deres 
revisioner.

Or. en

Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – definitioner – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "andre stiftende medlemmer end 
Unionen": de bidragydere, som er opført i 
bilag II, som individuelt har forpligtet sig 
til at yde et eget bidrag på mindst 30 mio. 
EUR i varigheden af fællesforetagendet 

2. "andre stiftende medlemmer end 
Unionen": de bidragydere, som individuelt 
har forpligtet sig til at yde et eget bidrag på 
mindst 30 mio. EUR i varigheden af 
fællesforetagendet S2R, og som har 
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S2R, og som har accepteret nærværende 
vedtægter ved at underskrive et støttebrev

accepteret nærværende vedtægter ved at 
underskrive et støttebrev

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – definitioner – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektive og pålidelige 
højkapacitetstog

a) omkostningseffektive, pålidelige 
højkapacitetstog og højhastighedstog

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 3 – medlemmer – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter at disse vedtægter er accepteret 
gennem et støttebrev de andre stiftende 
medlemmer af fællesforetagendet S2R end 
Unionen som opført i bilag II til denne 
forordning samt de associerede 
medlemmer, der udvælges i 
overensstemmelse med punkt 4. Disse 
medlemmer benævnes i fællesskab andre 
medlemmer end Unionen.

b) efter at disse vedtægter er accepteret 
gennem et støttebrev de andre stiftende 
medlemmer af fællesforetagendet S2R end 
Unionen samt de associerede medlemmer, 
der udvælges i overensstemmelse med 
punkt 4. Disse medlemmer benævnes i 
fællesskab andre medlemmer end Unionen.
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Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 4 – ændringer af medlemskab – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De associerede medlemmer af 
fællesforetagendet S2R skal udvælges ved 
en åben og ikke-diskriminerende
indkaldelse. Den første indkaldelse af 
associerede medlemmer skal iværksættes 
senest tre måneder efter oprettelsen af 
fællesforetagendet S2R. Eventuelle 
yderligere indkaldelser baseres på behovet 
for centrale kapaciteter til gennemførelse af 
masterplanen for S2R. Alle indkaldelser 
offentliggøres på S2R-webstedet og 
meddeles via gruppen af repræsentanter for 
staterne og andre kanaler for at sikre den 
bredest mulige deltagelse af hensyn til 
opfyldelsen af målene i masterplanen for 
S2R. Fællesforetagendet S2R skal fremme 
deltagelsen blandt SMV’er og aktører fra 
hele jernbaneværdikæden og uden for den 
traditionelle jernbanesektor.

2. De associerede medlemmer af 
fællesforetagendet S2R skal udvælges ved 
en indkaldelse, som er uafhængigt 
vurderet som værende åben og ikke-
diskriminerende. Den første indkaldelse af 
associerede medlemmer skal iværksættes 
senest tre måneder efter oprettelsen af 
fællesforetagendet S2R. Eventuelle 
yderligere indkaldelser baseres på behovet 
for centrale kapaciteter til gennemførelse af 
masterplanen for S2R. Alle indkaldelser 
offentliggøres på S2R-webstedet og 
meddeles via gruppen af repræsentanter for 
staterne og andre kanaler for at sikre den 
bredest mulige deltagelse af hensyn til 
opfyldelsen af målene i masterplanen for 
S2R. Fællesforetagendet S2R skal fremme 
deltagelsen blandt SMV’er og aktører fra 
hele jernbaneværdikæden og uden for den 
traditionelle jernbanesektor.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 6 – bestyrelsens sammensætning – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mindst én repræsentant for associerede 
medlemmer pr. innovationsprogram, der er 
nævnt i punkt 1.3. Disse repræsentanter 
udpeges af fællesforetagendet S2R's 
bestyrelse med henblik på at sikre en 
afbalanceret repræsentation af aktører fra 
hele jernbaneværdikæden og uden for den 
traditionelle jernbanesektor.

c) mindst én repræsentant for associerede 
medlemmer pr. innovationsprogram, der er 
nævnt i punkt 1.3. Disse repræsentanter 
udpeges af fællesforetagendet S2R's 
bestyrelse efter høring af Det Europæiske 
Jernbaneagentur med henblik på at sikre 
en afbalanceret repræsentation af aktører 
fra hele jernbaneværdikæden og uden for 
den traditionelle jernbanesektor samt sikre 
en afbalanceret territorial repræsentation.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 8 – bestyrelsens opgaver – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) sikre gennemsigtighed i valget af 
eventuelle aftaler om underleverancer, 
der kan etableres inden for rammerne af 
denne forordning

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 11 – Det Europæiske Jernbaneagentur – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vurdering af det foreslåede udvalg af 
associerede medlemmer til bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 16 – bevilling af Unionens bidrag – afsnit 1 – definitioner</Article>

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle bidrag til 
fællesforetagendet S2R, der er afsat til 
driftsomkostninger som nævnt i artikel 3, 
stk. 1, litra a), og det i artikel 3, stk. 1, litra 
b), omhandlede supplerende bidrag 
fordeles som følger:

1. Unionens finansielle bidrag til 
fællesforetagendet S2R, der er afsat til 
driftsomkostninger som nævnt i artikel 3, 
stk. 1, litra a), og det i artikel 3, stk. 1, litra 
b), omhandlede supplerende bidrag 
fordeles som følger:

a) op til 40 % tildeles andre stiftende 
medlemmer end Unionen og deres 
tilknyttede enheder

a) op til 30 % tildeles andre stiftende 
medlemmer end Unionen og deres 
tilknyttede enheder

b) op til 30 % tildeles associerede 
medlemmer og deres tilknyttede enheder

b) op til 30 % tildeles associerede 
medlemmer og deres tilknyttede enheder

c) mindst 30 % tildeles efter 
forslagsindkaldelser og udbud.

c) mindst 40 % tildeles efter 
forslagsindkaldelser og udbud.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre offentlig-private partnerskaber.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 19 – operationel og finansiel rapportering

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør rapporterer 
årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 
vedkommendes opgaver i 
overensstemmelse med fællesforetagendet 
S2R's finansielle bestemmelser.

1. Den administrerende direktør rapporterer 
årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 
vedkommendes opgaver i 
overensstemmelse med fællesforetagendet 
S2R's finansielle bestemmelser.

2. Senest den 15. februar hvert år
forelægger den administrerende direktør 
med henblik på godkendelse bestyrelsen en 
årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, 
som fællesforetagendet S2R har gjort i det 
foregående kalenderår, navnlig med hensyn 
til den årlige arbejdsplan for det 
pågældende år. Denne rapport skal bl.a. 
omfatte oplysninger om følgende:

2. Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægger den 
administrerende direktør med henblik på 
godkendelse bestyrelsen en årlig 
aktivitetsrapport om de fremskridt, som 
fællesforetagendet S2R har gjort i det 
foregående kalenderår, navnlig med hensyn 
til den årlige arbejdsplan for det 
pågældende år. Denne rapport skal bl.a. 
omfatte oplysninger om følgende:

a) forsknings- og innovationsaktioner samt 
andre aktioner, der er gennemført, og de 
tilhørende udgifter

a) forsknings- og innovationsaktioner samt 
andre aktioner, der er gennemført, og de 
tilhørende udgifter

b) de indsendte forslag til aktioner 
udspecificeret på deltagertype, såsom 
SMV'er, og land

b) de indsendte forslag til aktioner 
udspecificeret på deltagertype, såsom 
SMV'er, og land

c) de aktioner, der er udvalgt til at modtage 
støtte, udspecificeret på deltagertype, 
såsom SMV'er, og land og med angivelse 
af fællesforetagendet S2R's bidrag til de 
enkelte deltagere og aktioner.

c) de aktioner, der er udvalgt til at modtage 
støtte, udspecificeret på deltagertype, 
såsom SMV'er, og land og med angivelse 
af fællesforetagendet S2R's bidrag til de 
enkelte deltagere og aktioner.

Når den årlige aktivitetsrapport er 
godkendt af bestyrelsen, fremsendes den til 
gruppen af repræsentanter for staterne og 
gøres offentligt tilgængelig.

Når den årlige aktivitetsrapport er 
godkendt af bestyrelsen, fremsendes den til 
gruppen af repræsentanter for staterne og 
gøres offentligt tilgængelig.

3. Fællesforetagendet S2R rapporterer 
årligt til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

3. Fællesforetagendet S2R's 
regnskabsfører sender senest den 1. marts 
i det følgende regnskabsår det foreløbige 
årsregnskab til Kommissionens 
regnskabsfører og Revisionsretten.

4. Fællesforetagendet S2R's regnskaber Fællesforetagendet S2R sender senest den 
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gennemgås af et uafhængigt 
revisionsorgan som fastlagt i artikel 60, 
stk. 5, i forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

31. marts i det følgende regnskabsår 
beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.

Fællesforetagendet S2R's regnskaber 
gennemgås ikke af Revisionsretten.

Ved modtagelsen af Revisionsrettens 
bemærkninger om fællesforetagendet 
S2R's foreløbige årsregnskab opstiller 
regnskabsføreren, i medfør af artikel 148 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
på eget ansvar instituttets endelige 
årsregnskab, og den administrerende 
direktør sender det til bestyrelsen med 
henblik på udtalelse.

Bestyrelsen afgiver en udtalelse om 
fællesforetagendet S2R's endelige 
årsregnskab.

Den administrerende direktør sender 
senest den 1. juli efter det afsluttede 
regnskabsår det endelige årsregnskab 
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.

Det endelige regnskab offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende senest 
den 15. november i det følgende år.

Den administrerende direktør fremsender 
senest den 30. september et svar til 
Revisionsretten på de bemærkninger, som 
denne har fremsat i forbindelse med sin 
årsberetning. Dette svar sendes af den 
administrerende direktør ligeledes til 
bestyrelsen.

Hvis Europa-Parlamentet anmoder 
derom, forelægger den administrerende 
direktør det alle de oplysninger, der er 
nødvendige for, at dechargeproceduren 
vedrørende det pågældende regnskabsår 
kan forløbe tilfredsstillende, jf. 
artikel 165, stk. 3, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasninger/ændringer, der er nødvendige for EP's direkte decharge.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II – ANDRE STIFTENDE 
MEDLEMMER AF 
FÆLLESFORETAGENDET S2R END 
UNIONEN

BILAG II – VEJLEDENDE LISTE 
OVER ANDRE STIFTENDE 
MEDLEMMER AF 
FÆLLESFORETAGENDET S2R END 
UNIONEN 

Or. en

Begrundelse

Selv om høringen af interessenterne har fundet sted, er selve forslaget først blevet 
offentliggjort i december 2013. Ordførerne vil gerne sørge for, at ethvert medlem, der selv 
giver tilsagn, kan slutte sig til listen i overensstemmelse med de generelle Horisont 2020-
principper om gennemsigtighed og åbenhed. I tråd med ITRE-Udvalgets afstemning om andre 
offentlig-private partnerskaber.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om oprettelse af fællesforetagendet 
Shift2Rail som en vigtig del af innovationsinvesteringspakken under Horisont 2020.

Bedre forvaltning

Med hensyn til de horisontale ændringsforslag er ordføreren af den opfattelse, at forvaltningen 
og funktionsmåden bør være åben, gennemsigtig og effektiv samt give en lang række 
interessenter mulighed for at være aktive på deres specifikke områder.

Ordføreren understreger derfor vigtigheden af at overholde de principper, der opnåedes 
enighed om under Horisont 2020-forhandlingerne om OPP'er og de resultater, som disse 
partnerskaber skal opnå.  

Ændringer, som ordføreren har foreslået i forbindelse med forvaltningen af Shift2Rail, har 
navnlig til formål at gennemføre de nye politiske tiltag vedrørende FTI'er, der blev vedtaget 
under Horisont 2020-forhandlingerne. De søger at øge gennemsigtigheden og åbenheden 
inden for Shift2Rails styringsstruktur.

Åbenheden og gennemsigtigheden må imidlertid ikke begrænses til fællesforetagendets 
interne processer og forvaltningsprocedurer. Ordføreren har fremsat en række 
ændringsforslag, som sigter mod at styrke disse principper, herunder inddragelsen af partnere 
i Shift2Rail i medfør af konkurrenceprægede indkaldelser af forslag.


