
PR\1017686RO.doc PE528.040v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/0445(NLE)

31.1.2014

*
PROIECT DE RAPORT

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii 
comune Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Josefa Andrés Barea



PE528.040v02-00 2/23 PR\1017686RO.doc

RO

PR_NLE-CN_art55am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii 
comune Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0922),

– având în vedere articolul 187 și articolul 188 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-
xxxx/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 
Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru transport și turism și al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2014),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 

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

cercetare și inovare pentru perioada 2014-
2020 (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”)12 își propune să 
înregistreze un impact mai mare al 
eforturilor de cercetare și inovare, 
combinând fondurile UE cu cele din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea, pot atrage investițiile 
private și pot favoriza depășirea 
dificultăților societale. Aceste parteneriate 
ar trebui să se bazeze pe un angajament 
pe termen lung, incluzând o contribuție 
echilibrată din partea tuturor 
partenerilor, să fie răspunzătoare de 
atingerea obiectivelor lor și să fie aliniate 
la obiectivele strategice ale Uniunii în 
materie de cercetare, dezvoltare și 
inovare. Guvernarea și funcționarea 
acestora ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
permită participarea unei game largi de 
părți interesate active în domeniile lor 
specifice. Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare acordate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat.

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

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază principiile importante asupra cărora s-a convenit în cadrul 
negocierilor privind programul Orizont 2020 în ceea ce privește ITC și obiectivele pe care 
acestea trebuie să le atingă. Amendament aflat în conformitate cu considerentul 40 din 
programul-cadru.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Membrii fondatori ai întreprinderii 
comune S2R ar trebui să fie Uniunea, 
reprezentată de Comisie, și membrii 
fondatori, alții decât Uniunea, enumerați în 
anexa II, cu condiția ca aceștia să accepte 
statutul stipulat în anexa I la prezentul 
regulament. Acești membri fondatori alții 
decât Uniunea sunt entități juridice unice, 
solide din punct de vedere financiar, care 
au capacitatea financiară și care, în urma 
unor consultări intensive cu părțile 
interesate, și-au exprimat, în scris, acordul 
de a aduce o importantă contribuție 
financiară pentru continuarea activităților 
de cercetare în domeniul întreprinderii 
comune S2R, în cadrul unei structuri bine 
adaptate naturii unui parteneriat public-
privat.

(9) Membrii fondatori ai întreprinderii 
comune S2R ar trebui să fie Uniunea, 
reprezentată de Comisie, și membrii 
fondatori, alții decât Uniunea, enumerați în 
anexa II, cu condiția ca aceștia să accepte 
statutul stipulat în anexa I la prezentul 
regulament. Acești membri fondatori alții 
decât Uniunea sunt entități juridice unice, 
solide din punct de vedere financiar, care 
au capacitatea financiară și care, înaintea 
adoptării prezentului regulament, își 
exprimă, în scris, acordul de a aduce o 
importantă contribuție financiară pentru
continuarea activităților de cercetare în 
domeniul întreprinderii comune S2R, în 
cadrul unei structuri bine adaptate naturii 
unui parteneriat public-privat.

Or. en

Justificare

Deși membrii enumerați în anexa II și-au luat deja angajamente formale, acest lucru nu 
exclude posibilitatea altor candidați de a deveni membri înaintea adoptării prezentului 
regulament. Amendament aflat în conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a-și atinge obiectivele, 
întreprinderea comună S2R ar trebui să 
ofere sprijin financiar, în principal sub 
formă de granturi acordate membrilor săi 
și prin cele mai adecvate măsuri, cum ar 

(12) Pentru a-și atinge obiectivele și pentru 
a asigura existența unor beneficii egale 
inclusiv pentru părțile și finanțatorii mai 
mici, întreprinderea comună S2R ar trebui 
să ofere contribuția UE la diferitele 
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fi achizițiile publice sau atribuirea de 
granturi în urma unor cereri de propuneri.

acțiuni prin intermediul unor proceduri 
deschise și transparente, în principal sub 
formă de granturi acordate participanților
în urma unor cereri de propuneri deschise, 
transparente și concurențiale.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a 
simplifica și armoniza mai mult 
mecanismele de finanțare a cercetării și 
inovării la nivel european, întreprinderile 
comune ar trebui să stabilească modele 
simple de guvernanță și să evite seturi de 
norme diferite de cele prevăzute în 
programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fără a aduce atingere evaluării 
intermediare menționate la articolul 11 și 
în conformitate cu articolul 32 din 
Regulamentul nr. 1291/2013, în cadrul 
evaluării intermediare a programului 
Orizont 2020, întreprinderile comune, ca 
instrumente de finanțare specifice ale 
programului Orizont 2020, ar trebui să 
facă obiectul unei evaluări detaliate, care 
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să includă, printre altele, o analiză a 
gradului de deschidere, transparență și 
eficiență al parteneriatelor public-privat 
în temeiul articolului 187 din TFUE. 

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.



PE528.040v02-00 10/23 PR\1017686RO.doc

RO

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru coordonarea și gestionarea 
investițiilor efectuate de Uniune în 
cercetarea și inovarea din sectorul feroviar 
european, se instituie o întreprindere 
comună în sensul articolul 187 din tratat 
(denumită în continuare „întreprinderea 
comună Shift2Rail” sau „întreprinderea 
comună S2R”), până la 31 decembrie 2024. 
Totuși, având în vedere durata 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare „Orizont 2020” (2014-2020), toate 
cererile de propuneri ar trebui lansate 
înainte de 31 decembrie 2020.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii la inițiativa Shift2Rail este de
427,5 milioane EUR, sumă care include 
contribuțiile statelor membre ale 
Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS), și este plătită din creditele 
bugetului general al Uniunii alocate 
programului specific de punere în aplicare 
a programului-cadru Orizont 2020, în
special din creditele alocate obiectivelor 
specifice ale provocării privind un 
transport inteligent, ecologic și integrat, 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul
(iv), ale articolului 60 alineatele (1) - (4)
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și ale articolului 61 din Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 referitoare la 
organismele menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv. Această sumă 
include:

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul de delegare menționat la 
alineatul (2) se referă la elementele 
prevăzute la articolul 58 alineatul (3) și la 
articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, precum și la 
articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 
nr. 1268/2012 al Comisiei, precum și la 
elementele următoare, printre altele:

(3) Acordul de delegare menționat la 
alineatul (2) se referă la elementele 
prevăzute la articolul 58 alineatul (3), 
articolul 60 alineatele (1)-(4) și articolul
61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 și la articolul 40 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 
al Comisiei, precum și, printre altele, la 
următoarele:

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) acordurile privind furnizarea datelor 
necesare pentru a garanta capacitatea 
Comisiei de a-și îndeplini obligațiile în 
materie de difuzare și raportare, inclusiv 
informațiile complete cu privire la toate 
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raportare; propunerile și acordurile de subvenții și la 
partenerii săi, care urmează a fi introduse 
în timp util pe portalul online dedicat 
participanților la programul Orizont 
2020;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Parlamentului European și Consiliului până 
la 31 decembrie 2017. Rezultatele 
evaluării intermediare a întreprinderii 
comune S2R sunt luate în considerare în 
cadrul evaluării intermediare a 
programului Orizont 2020.

În conformitate cu articolul 32 din 
Regulamentul nr. 1291/2013 și în cadrul 
evaluării intermediare a programului 
Orizont 2020, întreprinderile comune, ca 
instrumente de finanțare ale programului 
Orizont 2020, fac obiectul unei evaluări 
detaliate, care include, printre altele, o 
analiză a gradului de deschidere, 
transparență și eficiență al parteneriatelor 
public-privat în temeiul articolului 187 
din TFUE. 

Pentru a răspunde la situații neprevăzute 
sau la noi nevoi și evoluții, Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a 
programului Orizont 2020 prevăzute la 
articolul 32 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, să 
revizuiască bugetul întreprinderii comune 
S2R în cadrul procedurii bugetare anuale.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună S2R este acordată 
de Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului, în conformitate cu procedura 
prevăzută în normele financiare ale 
întreprinderii comune S2R.
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(2) Întreprinderea comună S2R 
cooperează pe deplin cu instituțiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune și, la nevoie, furnizează orice 
informații suplimentare necesare. În acest 
context, i se poate solicita să fie 
reprezentată la întâlnirile cu instituțiile 
sau organismele relevante și să asiste 
ordonatorul de credite al Comisiei prin 
delegare.

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – Definiții – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trenuri de mare capacitate rentabile și 
fiabile;

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 17

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

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – Modificarea listei de membri – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

comună S2R încurajează participarea 
IMM-urilor și a actorilor din întregul lanț 
valoric feroviar, precum și din afara 
sectorului feroviar tradițional.

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – partea 6 – Componența consiliului de conducere – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – Sarcinile consiliului de conducere – litera na (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(na)(nou) asigură transparența în cadrul 
alegerii contractelor de subcontractare 
care pot fi stabilite în cadrul prezentului 
regulament;

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – partea 11 – Agenția Europeană a Căilor Ferate – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evaluează propunerea de selecție a 
membrilor asociați pentru consiliul de 
conducere.

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – partea 16 – Alocarea contribuției Uniunii – punctul 1 – definiții

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Contribuția financiară a Uniunii la 
întreprinderea comună S2R afectată 
costurilor operaționale menționate la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) și 
contribuția suplimentară menționată la 

1. Contribuția financiară a Uniunii la 
întreprinderea comună S2R afectată 
costurilor operaționale menționate la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) și 
contribuția suplimentară menționată la 
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articolul 3 alineatul (1) litera (b) se alocă 
după cum urmează:

articolul 3 alineatul (1) litera (b) se alocă 
după cum urmează:

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

(a) până la 30 % se alocă membrilor 
fondatori, alții decât Uniunea, și entităților 
afiliate acestora;

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

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

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

(c) cel puțin 40 % se alocă prin intermediul 
cererilor competitive de propuneri și al 
procedurilor de ofertare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – partea 19 – Raportarea operațională și financiară

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv prezintă anual 
consiliului de conducere un raport referitor 
la executarea sarcinilor sale în conformitate 
cu regulamentul financiar al întreprinderii 
comune S2R.

1. Directorul executiv prezintă anual 
consiliului de conducere un raport referitor 
la executarea sarcinilor sale în conformitate 
cu regulamentul financiar al întreprinderii 
comune S2R.

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

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

(a) cercetare, inovare și alte acțiuni 
desfășurate și cheltuielile aferente;

(a) cercetare, inovare și alte acțiuni 
desfășurate și cheltuielile aferente;

(b) acțiunile prezentate, inclusiv o (b) acțiunile prezentate, inclusiv o 
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defalcare în funcție de tipul de participant, 
inclusiv IMM-uri, și în funcție de țară;

defalcare în funcție de tipul de participant, 
inclusiv IMM-uri, și în funcție de țară;

(c) acțiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv o defalcare în funcție de tipul de 
participant, inclusiv IMM-uri, și de țară, cu 
indicarea contribuției întreprinderii comune 
S2R destinată participanților și acțiunilor 
individuale.

(c) acțiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv o defalcare în funcție de tipul de 
participant, inclusiv IMM-uri, și de țară, cu 
indicarea contribuției întreprinderii comune 
S2R destinată participanților și acțiunilor 
individuale.

După ce a fost aprobat de consiliul de 
conducere, raportul anual de activitate este 
făcut public.

După ce a fost aprobat de consiliul de 
conducere, raportul anual de activitate este 
făcut public.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturile finale se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene până la data 
de 15 noiembrie a exercițiului financiar 
următor.
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Directorul executiv trimite Curții de 
Conturi un răspuns la observațiile făcute 
de aceasta în cadrul raportului său anual 
până la data de 30 septembrie. Directorul 
executiv trimite, de asemenea, acest 
răspuns consiliului de conducere.

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

4. eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare/modificare necesară pentru descărcarea directă de gestiune de către PE.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II – MEMBRII FONDATORI AI 
ÎNTREPRINDERII COMUNE S2R, 
ALȚII DECÂT UNIUNEA

ANEXA II - LISTĂ INDICATIVĂ A 
MEMBRILOR FONDATORI AI 
ÎNTREPRINDERII COMUNE S2R, 
ALȚII DECÂT UNIUNEA

Or. en

Justificare

Deși consultarea părților interesate a avut deja loc, propunerea propriu-zisă nu a fost 
publicată decât în decembrie 2013. Raportorii doresc să se asigure că orice membru care își 
asumă un angajament poate fi încă inclus pe listă, în conformitate cu principiile generale de 
transparență și deschidere ale programului Orizont 2020. Amendament aflat în conformitate 
cu votul comisiei ITRE privind alte PPP.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută propunerea Comisiei de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail, ca 
parte importantă a pachetului de investiții pentru inovare, în cadrul programului Orizont 2020.

Îmbunătățirea guvernanței

În ceea ce privește amendamentele orizontale, raportoarea consideră că guvernanța și 
funcționarea ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unui număr 
mare de părți interesate ocazia de a acționa în domeniile sale specifice.

Prin urmare, raportoarea subliniază că trebuie respectate principiile convenite în timpul 
negocierilor cu privire la programul Orizont 2020 în ceea ce privește PPP și rezultatele pe 
care acestea ar trebui să le aibă. 

Modificările propuse de raportoare referitoare la guvernanța Shift2Rail vizează, în principal, 
punerea în aplicare a noii abordări în favoarea ITC care a fost convenită în cadrul negocierilor 
privind programul Orizont 2020. Scopul acestora este de a consolida transparența și 
deschiderea în cadrul structurii sale de guvernanță.

Totuși, deschiderea și transparența nu ar trebui să se limiteze la operațiunile interne și la 
procedurile de guvernanță ale întreprinderii comune. Raportoarea a inclus o serie de 
amendamente menite să consolideze aceste principii, în special în ceea ce privește participarea 
partenerilor la Shift2Rail prin intermediul unor cereri de propuneri concurențiale.


