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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0922),

– gezien artikel 187 en artikel 188, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-xxxx/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 
van de Begrotingscommissie, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A7-0000/2014),

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag) 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 

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

2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie 2014-2020 
(Kaderprogramma Horizon 2020)12 beoogt 
een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door EU-financiering en 
-middelen van de private sector te 
bundelen in publiek-private 
partnerschappen (PPS) voor gebieden 
waarop onderzoek en innovatie kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
aantrekken van particuliere investeringen
en het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen dienen 
gebaseerd te zijn op een 
langetermijnbetrokkenheid, waarbij 
sprake is van een evenwichtige bijdrage 
door alle partners, moeten worden 
afgerekend op het behalen van hun 
doelstellingen, en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het 
beheer en de werking van deze 
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen.
Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan krachtens 
artikel 187 van het Verdrag opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen.

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

Or. en

Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot GTI's en wat deze zouden moeten 
opleveren. Sluit aan bij overweging 40 van het kaderprogramma.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De stichtende leden van de GO S2R 
zijn de Unie, vertegenwoordigd door de 
Commissie, en de in bijlage II opgesomde 
stichtende lidstaten die hun goedkeuring 
hechten aan de in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde statuten. De 
andere stichtende leden dan de Unie 
moeten financieel gezonde onafhankelijke 
juridische entiteiten zijn die over de nodige 
financiële middelen beschikken en die zich 
er, na een uitvoerige raadpleging van de 
belanghebbenden, schriftelijk toe 
verbinden een wezenlijke financiële 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de onderzoeksactiviteiten op het door S2R 
bestreken gebied, binnen een structuur die 
goed is aangepast aan de aard van een 
publiek-privaat partnerschap.

(9) De stichtende leden van de GO S2R 
zijn de Unie, vertegenwoordigd door de 
Commissie, en de in bijlage II opgesomde 
stichtende lidstaten die hun goedkeuring 
hechten aan de in bijlage I bij deze 
verordening vastgestelde statuten. De 
andere stichtende leden dan de Unie 
moeten financieel gezonde onafhankelijke 
juridische entiteiten zijn die over de nodige 
financiële middelen beschikken en die zich 
er, vóór aanneming van deze verordening, 
schriftelijk toe verbinden een wezenlijke 
financiële bijdrage te leveren aan de 
uitvoering van de onderzoeksactiviteiten 
op het door S2R bestreken gebied, binnen 
een structuur die goed is aangepast aan de 
aard van een publiek-privaat partnerschap.

Or. en

Motivering

De in bijlage II genoemde leden hebben al formele toezeggingen gedaan, maar dat sluit niet 
uit dat andere kandidaten de status van lid kunnen aanvragen voordat deze verordening 
wordt aangenomen. In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 

(12) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen en om ervoor te zorgen dat 
ook kleinere spelers en financiers op een 
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financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk 
in de vorm van subsidies aan leden en via 
de meest geschikte maatregelen zoals 
aankopen of subsidies na oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

vergelijkbare manier profiteren, moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R de 
EU de mogelijkheid bieden bij te dragen 
aan acties door middel van open en 
transparante procedures, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan leden na open, 
transparante en vergelijkende oproepen 
tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 om het Europese 
landschap van onderzoeks- en 
innovatiefinanciering sterker te 
vereenvoudigen en te harmoniseren, 
dienen in de gemeenschappelijke 
ondernemingen eenvoudige 
bestuursmodellen te worden vastgesteld 
en dienen andere regelingen dan die uit 
Horizon 2020 te worden vermeden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Onverminderd de tussentijdse 
evaluatie als bedoeld in artikel 11 en 
overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 en als 
onderdeel van de tussentijdse evaluatie 
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van Horizon 2020, moeten 
gemeenschappelijke ondernemingen als 
bijzondere financieringsinstrumenten van 
Horizon 2020 worden onderworpen aan 
een diepgaande beoordeling die onder 
meer een analyse van de openheid, 
transparantie en doeltreffendheid van 
publiek-private partnerschappen omvat, 
op basis van artikel 187 VWEU. 

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met het oog op de coördinatie en het 
beheer van de EU-investeringen in 
onderzoek en innovatie in de Europese 
spoorwegsector wordt tot 31 december 
2024 een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht als bedoeld in 
artikel 187 van het Verdrag (de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail of Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R). In lijn met de duur 
van het kaderprogramma Horizon 2020 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
moeten alle uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen echter vóór 31 december 
2020 worden gelanceerd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
Shift2Rail bedraagt maximaal EUR 450
miljoen, met inbegrip van EVA-bijdragen, 
en wordt betaald uit de kredieten in de 
algemene begroting van de Unie die 
gereserveerd zijn voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 tot 
uitvoering van het kaderprogramma 

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
Shift2Rail bedraagt maximaal EUR 427,5
miljoen, met inbegrip van bijdragen van 
lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), en wordt 
betaald uit de kredieten in de algemene 
begroting van de Unie die gereserveerd 
zijn voor het specifieke programma van 
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Horizon 2020 overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, onder c), punt iv), en de artikelen 60
en 61 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 voor organen als bedoeld in 
artikel 209 van die verordening. Dat bedrag 
omvat:

Horizon 2020 tot uitvoering van het 
kaderprogramma Horizon 2020 en met 
name uit kredieten die gereserveerd zijn 
voor de specifieke doelstellingen van de 
uitdaging van slim, groen en geïntegreerd 
vervoer overeenkomstig artikel 58, lid 1, 
onder c), punt iv), artikel 60, lid 1 tot en 
met 4, en artikel 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 voor organen als 
bedoeld in artikel 209 van die verordening. 
Dat bedrag omvat:

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde 
delegatieovereenkomst heeft betrekking op 
de aspecten die zijn vastgelegd in artikel 
58, lid 3, en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en in artikel 40 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de 
Commissie, alsmede op onder meer de 
volgende aspecten:

4. De in lid 3 bedoelde 
delegatieovereenkomst heeft betrekking op 
de aspecten die zijn vastgelegd in artikel 
58, lid 3, artikel 60, lid 1 tot en met 4, en 
artikel 61 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 en in artikel 40 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie, alsmede op 
onder meer de volgende aspecten:

Or. en

Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen aan haar 
verslagleggings- en 
informatieverplichtingen te voldoen, met 
inbegrip van volledige informatie over alle 
voorstellen en subsidieovereenkomsten en 
hun partners die op tijdige wijze moet 
worden opgenomen in het webgebaseerde 
deelnemersportaal van Horizon 2020;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R. De Commissie zendt de conclusies 
van de evaluatie en haar opmerkingen 
uiterlijk op 31 december 2017 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
resultaten van de tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R worden in aanmerking genomen bij 
de tussentijdse evaluatie van Horizon 
2020.

Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 en als 
onderdeel van de tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020, moeten 
gemeenschappelijke ondernemingen als 
financieringsinstrumenten van Horizon 
2020 worden onderworpen aan een 
diepgaande beoordeling die onder meer 
een analyse van de openheid, 
transparantie en doeltreffendheid van 
publiek-private partnerschappen omvat, 
op basis van artikel 187 VWEU. 

Om te kunnen reageren op onvoorziene 
situaties of nieuwe ontwikkelingen en 
behoeften, kan de Commissie, naar 
aanleiding van de tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020 als bedoeld in artikel 
32, lid 3, van Verordening (EU) nr. 
1291/2013, de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
herzien binnen het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R wordt door het 
Europees Parlement op aanbeveling van de 
Raad verleend overeenkomstig de 
procedure waarin het financieel reglement 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R voorziet.

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

Or. en

Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bepaling 19, lid 4, van 
de in bijlage I opgenomen statuten 
verleent de Gemeenschappelijke 
Onderneming S2R de diensten van de 

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

de Commissie gemachtigde personen, 
alsmede de Rekenkamer, toegang tot haar 
terreinen en gebouwen en tot alle 
informatie, met inbegrip van informatie in 
elektronische vorm, die benodigd is voor 
het uitvoeren van hun audits.

Or. en

Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – Definities – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – Definities – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kostenefficiënte en betrouwbare treinen
met grote capaciteit;

(a) kostenefficiënte en betrouwbare 
hogesnelheidstreinen met grote capaciteit;

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – Leden – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – Wijziging van het lidmaatschap – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – Samenstelling van de raad van bestuur – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) minstens één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden per 
innovatieprogramma als bedoeld in 
bepaling 1, lid 3. Deze vertegenwoordigers 
worden, na raadpleging van het Europees 
Spoorwegbureau, aangewezen door de 
raad van bestuur van de 
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naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
van actoren uit de volledige 
spoorwaardeketen en van buiten de 
traditionele spoorwegsector.

Gemeenschappelijke Onderneming S2R, 
waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
actoren uit de volledige spoorwaardeketen 
en van buiten de traditionele 
spoorwegsector en het garanderen van 
een evenwichtige territoriale 
vertegenwoordiging.

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 – Taken van de raad van bestuur – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) het zorgen voor de transparantie 
van de keuze voor 
toeleveringsovereenkomsten die binnen 
het kader van deze verordening kunnen 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11 – Europees Spoorwegbureau – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het beoordelen van de voorgestelde 
selectie van geassocieerde leden voor de 



PR\1017686NL.doc 19/23 PE528.040v02-00

NL

raad van bestuur.

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 16 – Toewijzing van de bijdrage van de Unie – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
de operationele kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), en de 
aanvullende bijdrage als bedoeld in artikel 
3, lid 1, onder b) worden als volgt 
toegewezen:

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
de operationele kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), en de 
aanvullende bijdrage als bedoeld in artikel 
3, lid 1, onder b) worden als volgt 
toegewezen:

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

(a) tot 30 % wordt toegewezen aan andere 
stichtende leden dan de Unie en de met die 
leden gelieerde entiteiten;

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

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

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

(c) ten minste 40 % wordt toegewezen door 
middel van vergelijkende oproepen tot het 
indienen van voorstellen en openbare 
aanbestedingen.

Or. en

Motivering

In lijn met de stemming van ITRE over andere PPS.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 19 – Operationele en financiële verslaglegging

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur brengt jaarlijks 
verslag uit aan de raad van bestuur over de 
uitvoering van zijn taken in 
overeenstemming met de financiële regels 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R.

1. De uitvoerend directeur brengt jaarlijks 
verslag uit aan de raad van bestuur over de 
uitvoering van zijn taken in 
overeenstemming met de financiële regels 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R.

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

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

(a) onderzoek, innovatie en andere 
uitgevoerde acties en de bijbehorende 
uitgaven;

(a) onderzoek, innovatie en andere 
uitgevoerde acties en de bijbehorende 
uitgaven;

(b) de ingediende acties, met inbegrip van 
een opsplitsing per soort deelnemer, 
waaronder het mkb, en per land;

(b) de ingediende acties, met inbegrip van 
een opsplitsing per soort deelnemer, 
waaronder het mkb, en per land;

(c) de voor financiering aangewezen acties, 
met inbegrip van een opsplitsing per soort 
deelnemer, waaronder het mkb, en per 
land, met vermelding van de bijdrage van 
de Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
aan de afzonderlijke deelnemers en acties.

(c) de voor financiering aangewezen acties, 
met inbegrip van een opsplitsing per soort 
deelnemer, waaronder het mkb, en per 
land, met vermelding van de bijdrage van 
de Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
aan de afzonderlijke deelnemers en acties.

Na goedkeuring door de raad van bestuur 
wordt het jaarlijkse activiteitenverslag 
meegedeeld aan de groep van 
vertegenwoordigers van de staten en 
openbaar gemaakt.

Na goedkeuring door de raad van bestuur 
wordt het jaarlijkse activiteitenverslag 
meegedeeld aan de groep van 
vertegenwoordigers van de staten en 
openbaar gemaakt.

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

3. Uiterlijk op 1 maart van het volgende 
begrotingsjaar zendt de rekenplichtige 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
S2R de voorlopige rekeningen toe aan de 
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nr. 966/2012. rekenplichtige van de Commissie en aan 
de Rekenkamer.

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

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

De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming S2R 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

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

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

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

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

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

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

4. Schrappen

Or. en

Motivering

Aanpassing/wijzigingen die nodig zijn voor de directe kwijting door het Europees Parlement.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II – ANDERE STICHTENDE 
LEDEN VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
ONDERNEMING S2R DAN DE UNIE

BIJLAGE II – INDICATIEVE LIJST 
VAN ANDERE STICHTENDE LEDEN 
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
ONDERNEMING S2R DAN DE UNIE

Or. en

Motivering

Hoewel raadpleging van de belanghebbenden heeft plaatsgevonden, is het daadwerkelijke 
voorstel pas in december 2013 gepubliceerd. De rapporteurs willen ervoor zorgen dat een lid 
dat zich verbindt nog steeds in de lijst kan worden opgenomen, in overeenstemming met de 
algemene H2020-beginselen van transparantie en openheid. In lijn met de stemming van 
ITRE over andere PPS.
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TOELICHTING

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie tot oprichting van de
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail, als belangrijk onderdeel van het pakket 
innovatieve investeringen van Horizon 2020.

Beter bestuur

Wat betreft de horizontale wijzigingen, is uw rapporteur van mening dat het bestuur en de 
werking open, transparant, effectief en efficiënt moeten zijn en een breed scala aan 
belanghebbenden de kans moeten bieden om actief te zijn op hun specifieke gebieden.

Daarom benadrukt uw rapporteur dat het belangrijk is dat de tijdens de onderhandelingen over 
Horizon 2020 overeengekomen beginselen met betrekking tot PPS en wat daarvan wordt 
verwacht, in acht worden genomen. 

De door uw rapporteur voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het bestuur van Shift2Rail 
zijn hoofdzakelijk gericht op de tenuitvoerlegging van de nieuwe beleidsaanpak voor GTI's 
die in de Horizon 2020-onderhandelingen is overeengekomen. Hiermee wordt gestreefd naar 
meer transparantie en openheid binnen de bestuursstructuur.

Openheid en transparantie mogen echter niet worden beperkt tot de interne werkzaamheden 
en bestuursprocedures van de Gemeenschappelijke Onderneming. De rapporteur heeft 
verscheidene wijzigingen geïntroduceerd die erop gericht zijn deze beginselen ook met 
betrekking tot de betrokkenheid van partners bij Shift2Rail te versterken middels 
vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen.


