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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0922),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C7-xxxx/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
άρθρο 106α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
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του προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 
2014-2020 «Ορίζων 2020» (πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020»)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο των 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας, 
συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους 
από την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα σε 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) σε τομείς στους οποίους η έρευνα 
και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν 
στους ευρύτερους στόχους 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να 
συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης.

του προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 
2014-2020 «Ορίζων 2020» (πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020»)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο των 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας, 
συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους 
από την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα σε 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) σε τομείς στους οποίους η έρευνα 
και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν 
στους ευρύτερους στόχους 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, να 
λειτουργήσουν ως μοχλός για ιδιωτικές 
επενδύσεις και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Οι 
εν λόγω συμπράξεις πρέπει να βασίζονται 
σε μακροπρόθεσμη δέσμευση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ισόρροπης 
συνεισφοράς από όλους τους εταίρους, να 
λογοδοτούν για την επίτευξη των στόχων 
τους και να είναι ευθυγραμμισμένες με 
τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης 
που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και λειτουργίας των 
συμπράξεων αυτών θα πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών στα 
συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 
να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης.

__________________ __________________
20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»]. 20 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζοντας 2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
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διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΚΤΠ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν. Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την 
αιτιολογική σκέψη 40 του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R πρέπει να είναι η Ένωση, 
εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και 
τα ιδρυτικά μέλη πλην της Ένωσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα II, εφόσον 
αποδεχθούν το καταστατικό που 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού.  Αυτά τα ιδρυτικά 
μέλη πλην της Ένωσης είναι οικονομικά 
εύρωστες, ανεξάρτητες νομικές οντότητες 
που έχουν την οικονομική δυνατότητα και 
έχουν εκφράσει εγγράφως, κατόπιν 
εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, τη συμφωνία τους 
να συμβάλουν με σημαντική 
χρηματοδοτική συνεισφορά στην εκτέλεση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον 
τομέα της κοινής επιχείρησης S2R, στο 
πλαίσιο μιας δομής ιδιαιτέρως 
προσαρμοσμένης στο χαρακτήρα μιας 
σύμπραξης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

(9) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R πρέπει να είναι η Ένωση, 
εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και 
τα ιδρυτικά μέλη πλην της Ένωσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα II, εφόσον 
αποδεχθούν το καταστατικό που 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Αυτά τα ιδρυτικά 
μέλη πλην της Ένωσης είναι οικονομικά
εύρωστες, ανεξάρτητες νομικές οντότητες 
που έχουν την οικονομική δυνατότητα και 
έχουν εκφράσει εγγράφως, πριν από την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού, τη 
συμφωνία τους να συμβάλουν με 
σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά 
στην εκτέλεση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινής 
επιχείρησης S2R, στο πλαίσιο μιας δομής 
ιδιαιτέρως προσαρμοσμένης στο 
χαρακτήρα μιας σύμπραξης ιδιωτικού-
δημοσίου τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ έχουν ήδη αναλάβει επίσημες δεσμεύσεις, αλλά 
αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα άλλων υποψηφίων να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους πριν 
από την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία 
στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την επίτευξη των στόχων της, η 
κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως 
με τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη 
και με τα πλέον κατάλληλα μέτρα, όπως 
δημόσιες συμβάσεις ή καταβολή 
επιχορηγήσεων κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων.

(12) Για την επίτευξη των στόχων της και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
μικρότεροι φορείς και χρηματοδότες θα 
επωφελούνται με παρόμοιο τρόπο, η 
κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να 
παρέχει τη συνεισφορά της ΕΕ στις 
δράσεις μέσω ανοικτών και διαφανών 
διαδικασιών κυρίως με τη μορφή 
επιχορηγήσεων προς τους συμμετέχοντες 
κατόπιν ανοικτών και διαφανών 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η 
μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση 
των ευρωπαϊκών διαδικασιών 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας, οι κοινές επιχειρήσεις 
πρέπει να καθιερώνουν απλά μοντέλα 
διοίκησης και να αποφεύγουν τις δέσμες 
κανόνων που διαφέρουν από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Or. en



PR\1017686EL.doc 9/24 PE528.040v02-00

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
11, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως 
ειδικό μέσο χρηματοδότησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε εις βάθος 
αξιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, ανάλυση του ανοικτού 
χαρακτήρα, της διαφάνειας και της 
αποδοτικότητας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα βάσει του 
άρθρου 187 ΣΛΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογαριασμοί 

(21) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 
παράγραφος 7 και το άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, η απαλλαγή ως προς την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 
επιχείρησης S2R θα πρέπει να χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου,
οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 
δεν ισχύουν για την συνεισφορά της 
Ένωσης στην κοινή επιχείρηση S2R, 
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των οργανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 πρέπει να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη γνώμη 
του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Για την αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών κρίνεται 
δικαιολογημένο οι λογαριασμοί της 
κοινής επιχείρησης S2R να μην 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

αλλά ευθυγραμμίζονται στο μέτρο του 
δυνατού με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται για οργανισμούς βάσει του 
άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο λογιστικός 
έλεγχος και o έλεγχος της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των υποκείμενων 
πράξεων θα πρέπει να ασκούνται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον συντονισμό και τη διαχείριση 
των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 
και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση 
Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

1. Για τον συντονισμό και τη διαχείριση 
των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 
και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή 
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 
187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση 
Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τη διάρκεια του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
(2014-2020), όλες οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα πρέπει να 
προκηρυχθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.
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Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail 
ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
ΕΖΕΣ, και καταβάλλεται από τις πιστώσεις 
που διατίθενται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail 
ανέρχεται σε 427,5 εκατομμύρια ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών 
από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), και 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020»
και ιδίως από τις πιστώσεις που 
διατίθενται για τους ειδικούς στόχους της 
πρόκλησης «Έξυπνες, οικολογικές και 
ενοποιημένες μεταφορές», σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα 
άρθρα 60 (παράγραφοι 1 έως 4) και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 

3. Η συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα 
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στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στο άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:

στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 60
(παράγραφοι 1 έως 4) και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
και στο άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να διαμορφώνει την οικεία πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας και να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων·

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 
θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων του 
συνόλου των πληροφοριών σχετικά με 
όλες τις προτάσεις και τις συμφωνίες 
επιχορήγησης και των εταίρων τους, που 
θα ενσωματωθούν εγκαίρως στη 
διαδικτυακή πύλη για τους 
συμμετέχοντες του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1



PR\1017686EL.doc 13/24 PE528.040v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή επιχείρηση S2R αποφασίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 
[κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 
με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 209 του δημοσιονομικού 
κανονισμού].

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η κοινή 
επιχείρηση S2R αποφασίζει τους ειδικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες της σύμφωνα με 
το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … [κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον 
πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για 
τους οργανισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 209 του δημοσιονομικού 
κανονισμού].

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 
διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης S2R.  Η Επιτροπή 
διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 2018 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή 
διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης S2R. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 
παρατηρήσεις της. Τα αποτελέσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της κοινής 
επιχείρησης S2R λαμβάνονται υπόψη 
στην ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως 
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μέσο χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», υποβάλλονται σε εις 
βάθος αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, ανάλυση του ανοικτού 
χαρακτήρα, της διαφάνειας και της 
αποδοτικότητας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα βάσει του 
άρθρου 187 ΣΛΕΕ. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, μετά 
την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, να 
αναθεωρήσει, στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας προϋπολογισμού, τον 
προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης 
S2R.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση S2R εντάσσεται 
στο πλαίσιο της απαλλαγής που
χορηγείται στην Επιτροπή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 
319 της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση S2R χορηγείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης S2R.

2. Η κοινή επιχείρηση S2R συνεργάζεται 
πλήρως με τα θεσμικά όργανα που 
συμμετέχουν στη διαδικασία για τη 
χορήγηση απαλλαγής και παρέχει, εφόσον 
συντρέχει λόγος, κάθε απαιτούμενη 
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πρόσθετη πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, 
ενδέχεται να της ζητηθεί να 
εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις με τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα ή τους 
αρμόδιους οργανισμούς και να επικουρεί 
στο έργο του τον κύριο διατάκτη της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφος 4 του καταστατικού που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι, η κοινή 
επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο σε 
υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή 
επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς 
και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 
για τη διενέργεια των ελέγχων τους.

1. Η κοινή επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο 
σε υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή 
επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς 
και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 
για τη διενέργεια των ελέγχων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – Ορισμοί – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» 
νοείται συνεισφέρων που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ, ο οποίος έχει δεσμευθεί 
μεμονωμένα να συνεισφέρει τουλάχιστον
με 30 εκατομμύρια ευρώ για τη διάρκεια 
της κοινής επιχείρησης S2R και έχει 
αποδεχθεί το παρόν καταστατικό 
υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης∙

2. ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» 
νοείται συνεισφέρων ο οποίος έχει 
δεσμευθεί μεμονωμένα να συνεισφέρει 
τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ για τη 
διάρκεια της κοινής επιχείρησης S2R και 
έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό 
υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – Ορισμοί – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Αποδοτικά ως προς το κόστος και 
αξιόπιστα τρένα υψηλής χωρητικότητας∙

α) Αποδοτικά ως προς το κόστος και 
αξιόπιστα τρένα υψηλής χωρητικότητας
και υψηλής ταχύτητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – Μέλη – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού μέσω σχετικής επιστολής 
έγκρισης, τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R πλην της Ένωσης, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και τα 
συνδεδεμένα μέλη που θα επιλεγούν 
σύμφωνα με τη ρήτρα 4. Τα μέλη αυτά 
αποκαλούνται συλλογικά μέλη πλην της 
Ένωσης.

β) μετά την αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού μέσω σχετικής επιστολής 
έγκρισης, τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R πλην της Ένωσης, καθώς 
και τα συνδεδεμένα μέλη που θα επιλεγούν 
σύμφωνα με τη ρήτρα 4. Τα μέλη αυτά 
αποκαλούνται συλλογικά μέλη πλην της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – Μεταβολές της σύνθεσης – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R επιλέγονται μέσω 
ανοικτής, ανταγωνιστικής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων η οποία δεν εισάγει 
διακρίσεις. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για συνδεδεμένα μέλη 
προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών 
μηνών από τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης S2R. Οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές προσκλήσεις 
διοργανώνονται αναλόγως των αναγκών 
για βασικές δεξιότητες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση του γενικού σχεδίου 
S2R. Όλες οι προσκλήσεις δημοσιεύονται 
στον δικτυακό τόπο της S2R και, μέσω της 
ομάδας εκπροσώπων των κρατών και 
άλλων διαύλων επικοινωνίας, 
κοινοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η 

2. Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής 
επιχείρησης S2R επιλέγονται έπειτα από 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων η 
οποία, σύμφωνα με ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, είναι ανοικτή, ανταγωνιστική 
και δεν εισάγει διακρίσεις. Η πρώτη 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
συνδεδεμένα μέλη προκηρύσσεται το 
αργότερο εντός τριών μηνών από τη 
σύσταση της κοινής επιχείρησης S2R.
Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 
προσκλήσεις διοργανώνονται αναλόγως 
των αναγκών για βασικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του 
γενικού σχεδίου S2R. Όλες οι προσκλήσεις 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της 
S2R και, μέσω της ομάδας εκπροσώπων 
των κρατών και άλλων διαύλων 
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ευρύτερη δυνατή συμμετοχή για την 
επίτευξη των στόχων του γενικού σχεδίου 
S2R. Η κοινή επιχείρηση S2R ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων από 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 
εκτός του παραδοσιακού τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

επικοινωνίας, κοινοποιούνται ώστε να 
διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων 
του γενικού σχεδίου S2R. Η κοινή 
επιχείρηση S2R ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ και φορέων από ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, καθώς και εκτός του 
παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 6 – Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου – παράγραφος 1 –
στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των 
συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα 
καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 
παράγραφος 3. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
της κοινής επιχείρησης S2R, ώστε να 
εξασφαλισθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς 
και εκτός του παραδοσιακού τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

γ) τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των 
συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα 
καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 
παράγραφος 3. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
της κοινής επιχείρησης S2R, έπειτα από 
διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς 
και εκτός του παραδοσιακού τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, και να 
εξασφαλισθεί ισορροπημένη εδαφική 
εκπροσώπηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 8 – Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) εξασφαλίζει τη διαφάνεια κατά την 
επιλογή τυχόν συμβάσεων υπεργολαβίας 
οι οποίες μπορεί να συναφθούν στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 11 – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) αξιολογεί την προτεινόμενη επιλογή 
συνδεδεμένων μελών για το διοικητικό 
συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 16 – Κατανομή της ενωσιακής συνεισφοράς – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στην κοινή επιχείρηση S2R για 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και η συμπληρωματική 
συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β) κατανέμεται ως 
εξής:

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στην κοινή επιχείρηση S2R για 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και η συμπληρωματική 
συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β) κατανέμεται ως 
εξής:

α) ποσοστό έως 40% διατίθεται στα 
ιδρυτικά μέλη πλην της Ένωσης και τις 
συνδεδεμένες με αυτά οντότητες∙

α) ποσοστό έως 30% διατίθεται στα 
ιδρυτικά μέλη πλην της Ένωσης και τις 
συνδεδεμένες με αυτά οντότητες∙

β) ποσοστό έως 30% διατίθεται στα 
συνδεδεμένα μέλη και τις συνδεδεμένες με 
αυτά οντότητες∙

β) ποσοστό έως 30% διατίθεται στα 
συνδεδεμένα μέλη και τις συνδεδεμένες με 
αυτά οντότητες∙

γ) ποσοστό τουλάχιστον 30% διατίθεται 
μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών.

γ) ποσοστό τουλάχιστον 40% διατίθεται 
μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 19 – Επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων 
του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων 
του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R.
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2. Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 
εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς 
έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινή 
επιχείρηση S2R κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, ιδίως όσον αφορά το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το εν 
λόγω έτος. Στη συγκεκριμένη έκθεση 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα:

2. Εντός διμήνου από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο 
διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειώσει η κοινή επιχείρηση 
S2R κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών για το εν λόγω έτος.
Στη συγκεκριμένη έκθεση 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα:

α) τις δράσεις που διεξήχθησαν στους 
τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε 
άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες 
δαπάνες·

α) τις δράσεις που διεξήχθησαν στους 
τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε 
άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες 
δαπάνες·

β) τις δράσεις που προτάθηκαν, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ανά χώρα·

β) τις δράσεις που προτάθηκαν, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ανά χώρα·

γ) τις δράσεις που επιλέχθηκαν για 
χρηματοδότηση, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται 
η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R 
προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις 
επιμέρους δράσεις.

γ) τις δράσεις που επιλέχθηκαν για 
χρηματοδότηση, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται 
η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R 
προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις 
επιμέρους δράσεις.

Αφού εγκριθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο, η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών και 
δημοσιοποιείται.

Αφού εγκριθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο, η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα 
εκπροσώπων των κρατών και 
δημοσιοποιείται.

3. Η κοινή επιχείρηση S2R υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

3. Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, ο υπόλογος της κοινής 
επιχείρησης S2R διαβιβάζει τους 
προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο 
της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
S2R εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

Έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, η κοινή επιχείρηση 
S2R διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη 
δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
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966/2012. Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης
S2R δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
τους προσωρινούς λογαριασμούς της 
κοινής επιχείρησης S2R, βάσει του 
άρθρου 148 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος 
καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς 
της κοινής επιχείρησης και ο 
εκτελεστικός διευθυντής τους υποβάλλει 
προς γνωμοδότηση στο διοικητικό 
συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς 
της κοινής επιχείρησης S2R.

Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη 
κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους 
οριστικούς λογαριασμούς, 
συνοδευόμενους από τη γνώμη του 
διοικητικού συμβουλίου.

Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 
Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

Το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση επί των 
παρατηρήσεων που αυτό διατυπώνει στο 
πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του.  Την εν 
λόγω απάντηση αποστέλλει ο 
εκτελεστικός διευθυντής και στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από 
αίτημά του, κάθε στοιχείο που απαιτείται 
για την εύρυθμη διεξαγωγή της 
διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο 
οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
165 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες προσαρμογές/αλλαγές για την άμεση χορήγηση απαλλαγής από το ΕΚ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ S2R 
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ S2R 
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η τρέχουσα πρόταση 
δημοσιεύτηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2013. Οι εισηγητές επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι τα 
μέλη που αναλαμβάνουν τη σχετική δέσμευση μπορούν ακόμη να ενταχθούν στον κατάλογο 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές διαφάνειας και ανοικτού χαρακτήρα του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE 
σχετικά με άλλες ΣΔΙΤ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης 
Shift2Rail ως σημαντικό τμήμα της καινοτόμου δέσμης επενδύσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Καλύτερη διακυβέρνηση

Όσον αφορά τις οριζόντιες τροπολογίες, η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο τρόπος διακυβέρνησης και 
λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και αποδοτικός, και να 
παρέχει σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στους τομείς 
στους οποίους ειδικεύονται.

Η εισηγήτρια τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της τήρησης των αρχών που συμφωνήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά 
τις ΣΔΙΤ και τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν.  

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από την εισηγήτρια σχετικά με τη διακυβέρνηση του 
προγράμματος Shift2Rail αποσκοπούν κυρίως στην εφαρμογή της νέας προσέγγισης 
πολιτικής προς τις ΚΤΠ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Οι τροποποιήσεις αυτές αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα της δομής διακυβέρνησης του προγράμματος.

Ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια δεν θα πρέπει να περιορίζονται, ωστόσο, στις 
εσωτερικές λειτουργίες και τις διοικητικές διαδικασίες της Κοινής Επιχείρησης. Η εισηγήτρια 
πρότεινε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των αρχών, 
επίσης όσον αφορά τη συμμετοχή εταίρων στο πρόγραμμα Shift2Rail μέσω ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.


