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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.



PR\1017686SV.doc 3/22 PE528.040v02-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................22



PE528.040v02-00 4/22 PR\1017686SV.doc

SV



PR\1017686SV.doc 5/22 PE528.040v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-0000/2013 – 2013/0445(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0922),

– med beaktande av artiklarna 187 och 188.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0000/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för transport och turism och utskottet för 
regional utveckling (A7-0000/2014).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) (3) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)[20] (nedan kallat 
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Horisont 2020) syftar till att öka effekten 
av forsknings- och innovationsinsatser 
genom att kombinera medel från EU och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på sådana områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare mål i fråga om 
konkurrenskraft och till lösningar på olika 
samhällsutmaningar. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
företag som bildats på grundval av artikel 
187 i fördraget.

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

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

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra. I 
linje med skäl 40 i ramprogrammet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De grundande medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rail bör vara 
unionen, företrädd av kommissionen, och 
de grundande medlemmar, andra än 
unionen, som förtecknas i bilaga II, 
förutsatt att de godtar de stadgar som anges 
i bilaga I till denna förordning. Dessa 
grundande medlemmar andra än unionen är 
ekonomiskt solida enskilda juridiska 
personer som dels har den ekonomiska 
kapaciteten, dels efter ingående samråd 
med berörda parter skriftligen har godtagit 
att ge ett större ekonomiskt bidrag för att 
utföra forskningsverksamhet på området 
för det gemensamma företaget Shift2Rail, 
inom en struktur som är väl lämpad för 
denna typ av offentlig-privat partnerskap.

(9) De grundande medlemmarna av det 
gemensamma företaget Shift2Rail bör vara 
unionen, företrädd av kommissionen, och 
de grundande medlemmar, andra än 
unionen, som förtecknas i bilaga II, 
förutsatt att de godtar de stadgar som anges 
i bilaga I till denna förordning. Dessa 
grundande medlemmar andra än unionen är 
ekonomiskt solida enskilda juridiska 
personer som dels har den ekonomiska 
kapaciteten, dels före antagandet av denna 
förordning skriftligen har godtagit att ge 
ett större ekonomiskt bidrag för att utföra 
forskningsverksamhet på området för det 
gemensamma företaget Shift2Rail, inom en 
struktur som är väl lämpad för denna typ 
av offentlig-privat partnerskap.

Or. en

Motivering

De medlemmar som är förtecknade i bilaga II har redan gjort sina formella åtaganden, men 
det betyder inte att andra kandidater inte kan ansöka om medlemskap före antagandet av 
denna förordning. I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att förverkliga sina mål och 
garantera att också mindre aktörer och 
finansiärer gynnas på ett likvärdigt sätt 
bör det gemensamma företaget Shift2Rail 
tillhandahålla EU-stödet till 
verksamheterna i öppna och transparenta 
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eller beviljande av bidrag som en följd av 
ansökningsomgångar.

förfaranden, huvudsakligen i form av 
bidrag till deltagare som en följd av 
öppna, transparenta och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att ytterligare 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå bör de gemensamma 
företagen fastställa enkla 
förvaltningsmodeller och undvika 
regelverk som skiljer sig från 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som anges i artikel 11 
och i enlighet med artikel 32 i 
förordning (EU) nr 1291/2013 och som 
del i deltidsutvärderingen inom ramen för 
Horisont 2020, bör gemensamma företag, 
som ett särskilt finansieringsinstrument 
för Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående bedömning som bland annat bör 
omfatta en analys av öppenheten, 
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transparensen och effektiviteten i 
offentlig-privata partnerskap på basis av 
artikel 187 i EUF-fördraget. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Genom undantag från 
artiklarna 60.7 och 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 bör ansvarsfrihet 
för genomförandet av det gemensamma 
företaget Shift2Rails budget beviljas av
Europaparlamentet på rådets 
rekommendation. De rapporteringskrav 
som fastställs i artikel 60.5 bör inte 
tillämpas på unionens bidrag till det 
gemensamma företaget Shift2Rail, men 
bör i möjligaste mån anpassas till de krav 
som gäller för organ enligt artikel 208 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
Revisionen av räkenskaperna och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet bör göras av 
revisionsrätten.

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att samordna och hantera unionens 
investeringar i forskning och innovation 
inom den europeiska järnvägssektorn 
bildas härmed ett gemensamt företag i den 
mening som avses i artikel 187 fördraget 
(nedan kallat det gemensamma företaget 
Shift2Rail) för perioden till och med den 
31 december 2024. Samtliga 
ansökningsomgångar bör dock, i linje 
med Horisont 2020: ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020), 
inledas före den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. 1.Det maximala ekonomiska bidraget 
från unionen till Shift2Rail-initiativet ska 
vara 427,5 miljoner EUR, inklusive 
bidragen från medlemsstaterna i 
Europeiska frihandelsområdet (Efta), och 
tas från de anslag i unionens allmänna 
budget som är avsatta för det särskilda 
programmet för genomförande av 
ramprogrammet Horisont 2020 och särskilt 
från de anslag som avsatts för de specifika 
målen i utmaningen ”smarta, gröna och 
integrerade transporter”, i enlighet med 
relevanta bestämmelser i artiklarna 58.1 c 
iv, 60.1–4 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 avseende sådana 
organ som avses i artikel 209 i den 
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förordningen. I detta belopp ingår följande:

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegeringsöverenskommelse som 
avses i punkt 2 ska ta upp de delar som 
anges i artikel 58.3, och i artiklarna 60 och 
61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och i artikel 40 i kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 1268/2012, 
samt bland annat följande:

3. Den delegeringsöverenskommelse som 
avses i punkt 2 ska ta upp de delar som 
anges i artikel 58.3, och i artiklarna 60.1–4
och 61 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och i artikel 40 i 
kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland 
annat följande:

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
uppgifter som krävs för att kommissionen 
ska kunna utforma sina strategier för 
forskning och innovation samt fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om spridning av 
resultat och rapportering, däribland 
fullständig information om alla förslag 
och bidragsöverenskommelser och de 
partner som ingår, vilken ska läggas ut på 
den webbaserade Horisont 2020-
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databasen i god tid.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska senast den 30 juni
2017 göra en deltidsutvärdering av det 
gemensamma företaget Shift2Rail. 
Kommissionen ska meddela 
Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 31 december 2017. 
Resultatet av deltidsutvärderingen i det 
gemensamma företaget Shift2Rail ska 
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beaktas i deltidsutvärderingen av 
Horisont 2020.

I enlighet med artikel 32 i 
förordning (EU) nr 1291/2013 och som 
del i deltidsutvärderingen inom ramen för 
Horisont 2020, ska gemensamma företag, 
som ett finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående bedömning som ska omfatta 
bland annat en analys av öppenheten, 
transparensen och effektiviteten i 
offentlig-privata partnerskap på basis av 
artikel 187 i EUF-fördraget. 

För att kunna reagera på oförutsedda 
situationer eller ny utveckling och nya 
behov får kommissionen, efter den 
deltidsutvärdering av Horisont 2020 som 
avses i artikel 32.3 i förordning (EU) 
nr 1291/2013, inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet, se över budgeten för 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska beviljas av Europaparlamentet, på 
rådets rekommendation, i enlighet med 
förfarandet i de finansiella reglerna för 
det gemensamma företaget Shift2Rail.

2. Det gemensamma företaget Shift2Rail 
ska samarbeta fullt ut med de institutioner 
som deltar i beviljandet av ansvarsfrihet, 
och ska vid behov lämna alla ytterligare 
uppgifter som krävs. I det sammanhanget 
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kan det gemensamma företaget BBI 
ombes att låta sig företrädas vid möten 
med berörda institutioner och organ och 
bistå kommissionens utanordnare genom 
delegering.

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – Definitioner – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – Definitioner – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektiva och tillförlitliga 
högkapacitetståg

(a) Kostnadseffektiva och tillförlitliga 
höghastighetståg

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – Medlemmar – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett 
godkännandebrev, andra grundande 
medlemmar av det gemensamma företaget 

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

Shift2Rail än unionen, och de associerade 
medlemmar som ska väljas ut i enlighet 
med regel 4. Dessa medlemmar ska 
gemensamt kallas andra medlemmar än 
unionen.

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Annex I – punkt 4 – Ändringar när det gäller medlemskap – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PR\1017686SV.doc 17/22 PE528.040v02-00

SV

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – Styrelsens sammansättning – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8 – Styrelsens uppgifter – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Garantera transparens i valet av 
underleverantörsavtal som eventuellt 
upprättas inom ramen för denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 11 – Europeiska järnvägsbyrån – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bedöma föreslaget till val av 
associerade styrelsemedlemmar.

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 16 – Fördelning av unionens bidrag – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till det 
gemensamma företaget Shift2Rail för 
driftskostnader som avses i artikel 3.1 a 
och det extra bidrag som avses i artikel 3.1 
b ska fördelas enligt följande:

1. Unionens finansiella bidrag till det 
gemensamma företaget Shift2Rail för 
driftskostnader som avses i artikel 3.1 a 
och det extra bidrag som avses i artikel 3.1 
b ska fördelas enligt följande:

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

(a) Upp till 30 % ska tilldelas andra 
grundande medlemmar än unionen och 
deras anknutna enheter.

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

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

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

(c) Minst 40 % ska tilldelas aktörer som 
väljs ut genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar och 
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anbudsinfordringar. anbudsinfordringar.

Or. en

Motivering

I linje med ITRE:s omröstning om andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 19 – Operativ och finansiell rapportering

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska varje år 
rapportera till styrelsen om utförandet av 
sina uppgifter i enlighet med de finansiella 
reglerna för det gemensamma företaget 
Shift2Rail.

1. Den verkställande direktören ska varje år 
rapportera till styrelsen om utförandet av 
sina uppgifter i enlighet med de finansiella 
reglerna för det gemensamma företaget 
Shift2Rail.

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

2. Inom två månader efter det att varje 
budgetår har avslutats ska den 
verkställande direktören lägga fram för 
styrelsen, för godkännande, en årlig 
verksamhetsrapport om de framsteg det 
gemensamma företaget BBI gjort under 
föregående kalenderår, särskilt i 
förhållande till den årliga arbetsplanen för 
det året. Rapporten ska bland annat 
innehålla upplysningar om följande:

(a) Forskning, innovation och andra 
åtgärder som genomförts, och tillhörande 
utgifter.

(a) Forskning, innovation och andra 
åtgärder som genomförts, och tillhörande 
utgifter.

(b) Förslag till åtgärder som lämnats in, 
inbegripet en uppdelning efter typ av 
deltagare, däribland små och medelstora 
företag, samt efter land.

(b) Förslag till åtgärder som lämnats in, 
inbegripet en uppdelning efter typ av 
deltagare, däribland små och medelstora 
företag, samt efter land.

(c) De åtgärder som valts ut för 
finansiering, inbegripet en uppdelning efter 
typ av deltagare, däribland små och 
medelstora företag, samt efter land och 
med uppgift om det gemensamma företaget 
Shift2Rails bidrag till enskilda deltagare 

(c) De åtgärder som valts ut för 
finansiering, inbegripet en uppdelning efter 
typ av deltagare, däribland små och 
medelstora företag, samt efter land och 
med uppgift om det gemensamma företaget 
Shift2Rails bidrag till enskilda deltagare 
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och åtgärder. och åtgärder.

Efter styrelsens godkännande ska den 
årliga verksamhetsrapporten göras 
offentligt tillgänglig.

Efter styrelsens godkännande ska den 
årliga verksamhetsrapporten göras 
offentligt tillgänglig.

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

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

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

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

Det gemensamma företaget Shift2Rails 
räkenskaper ska inte granskas av 
revisionsrätten.

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

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

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

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

Den verkställande direktören ska senast 
den 30 september ge revisionsrätten svar 
på de iakttagelser som den redovisat inom 
ramen för sin årsrapport. Den 
verkställande direktören ska också skicka 
detta svar till styrelsen.
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Den verkställande direktören ska på 
Europaparlamentets begäran översända 
all information som krävs för att 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet för det berörda budgetåret 
ska fungera väl, i enlighet med 
artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

4. utgår

Or. en

Motivering

Anpassning/nödvändiga ändringar i samband med parlamentets beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II – ANDRA GRUNDANDE 
MEDLEMMAR AV DET 
GEMENSAMMA FÖRETAGET 
SHIFT2RAIL ÄN UNIONEN

BILAGA II – VÄGLEDANDE 
FÖRTECKNING AV ANDRA 
GRUNDANDE MEDLEMMAR AV DET 
GEMENSAMMA FÖRETAGET 
SHIFT2RAIL ÄN UNIONEN

Or. en

Motivering

Även om samråd har hållits med berörda aktörer offentliggjordes själva förslaget först i 
december 2013. Föredragarna skulle vilja säkerställa att alla medlemmar som gör ett 
åtagande fortfarande kan ansluta sig till förteckningen i enlighet med de allmänna 
principerna i Horisont 2020 om transparens och insyn. I linje med ITRE:s omröstning om 
andra offentlig-privata partnerskap.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om bildandet av det gemensamma företaget 
Shift2Rail som en viktig del av investeringspaketet för innovation inom ramen för 
Horisont 2020.

Bättre styrning

Vad gäller de övergripande ändringsförslagen anser föredraganden att de bör styras och 
fungera med öppenhet, insyn, effektivitet och ändamålsenlighet och många olika intresserade 
aktörer, verksamma inom deras speciella områden, bör ges möjlighet att delta.

Föredraganden betonar därför vikten av att man följer de principer som man enats om under 
förhandlingarna om Horisont 2020 beträffande de offentlig-privata partnerskapen och vad de 
bör medföra.  

De ändringar som föredraganden har föreslagit angående styrningen av Shift2Rail syftar 
främst till att genomföra den nya politiska inriktningen för de gemensamma teknikinitiativen 
som man kom överens om under Horisont 2020-förhandlingarna. De strävar efter att öka 
insynen och öppenheten inom ledningsstrukturen.

Öppenhet och insyn bör emellertid inte begränsas till det gemensamma företagets interna 
verksamhet och styrelseformer. Föredraganden har infört flera ändringsförslag som syftar till 
att stärka dessa principer även när det gäller partners deltagande i Shift2Rail genom 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar.


