
 

 

P7_TA(2014)0347 

Oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til 

Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-

0034/2014 – 2013/0445(NLE)) 

(Høring) 

Europa-Parlamentet, 

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

– der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0034/2014), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

(A7-0259/2014), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

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

Parlamentet har godkendt; 

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

væsentlig grad; 

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



 

 

Ændring  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 

om Horisont 2020 – rammeprogram for 

forskning og innovation for perioden 

2014-2020 ("Horisont 2020-

rammeprogrammet")12 sigtes der mod at 

opnå øget indvirkning på forsknings- og 

innovationsindsatsen ved at kombinere 

EU-midler og midler fra den private sektor 

i offentlig-private partnerskaber (OPP) 

inden for områder, hvor forskning og 

innovation kan bidrage til Unionens 

overordnede mål om konkurrenceevne og 

hjælpe med at tackle samfundsmæssige 

udfordringer. Unionens deltagelse i disse 

partnerskaber kan tage form af økonomiske 

bidrag til fællesforetagender, der oprettes 

på basis af artikel 187 i traktaten. 

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1291/2013 ("Horisont 

2020–rammeprogrammet")12 sigtes der 

mod at opnå øget indvirkning på forskning 

og innovation ved at kombinere 

finansiering under Horisont 2020-

rammeprogrammet med midler fra den 

private sektor i offentlig-private 

partnerskaber inden for centrale områder, 

hvor forskning og innovation kan bidrage 

til opnåelse af Unionens overordnede mål 

om konkurrenceevne, geare private 

investeringer og hjælpe med at tackle 

samfundsmæssige udfordringer. Disse 

partnerskaber bør bygge på et langsigtet 

engagement, herunder et afbalanceret 

bidrag fra alle partnere, ligesom de bør 

være ansvarlige for at nå deres mål og 

være på linje med EU's strategiske mål 

inden for forskning, udvikling og 

innovation. Partnerskaberne bør styres og 

fungere på en åben, gennemsigtig og 

effektiv måde og give en lang række 

interesserede parter, der er aktive på deres 

specifikke områder, mulighed for at 

deltage på grundlag af et langsigtet 

engagement. EU's deltagelse i disse 

partnerskaber kan tage form af økonomiske 

bidrag til fællesforetagender, der oprettes 

på basis af artikel 187 i traktaten i henhold 

til Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1982/2006/EF12a ("det 

syvende rammeprogram"). 

__________________ __________________ 

12 EUT … [FP H2020]. 12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 

december 2013 om Horisont 2020 – 

rammeprogram for forskning og 

innovation (2014-2020) og om ophævelse 

af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 

347 af 20.12.2013, s. 104). 



 

 

 12a Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 

december 2006 om Det Europæiske 

Fællesskabs syvende rammeprogram for 

forskning, teknologisk udvikling og 

demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 

30.12.2006, s. 1). 

 

Ændring  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(4) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 

…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020 (2014-

2020)13 kan der ydes støtte til 

fællesforetagender, som oprettes i henhold 

til rammeprogrammet for Horisont 2020 på 

de vilkår, der anføres i denne afgørelse. 

(4) I henhold til forordning (EU) nr. 

1291/2013 og Rådets afgørelse 

2013/743/EU13 kan der ydes støtte til 

fællesforetagender, som oprettes i henhold 

til rammeprogrammet for Horisont 2020 på 

de vilkår, der anføres i denne afgørelse. 

__________________ __________________ 

13 EUT … [SP H2020]. 13 Rådets afgørelse nr. 2013/743/EU af 

3. december 2013 om særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020 – 

rammeprogram for forskning og 

innovation (2014-2020) og om ophævelse 

af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 

2006/973/EF, 2006/974/EF og 

2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, 

s. 965). 

 

Ændring  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(7) Fællesforetagendet Shift2Rail (i det 

følgende benævnt "fællesforetagendet 

S2R") bør være et offentlig-privat 

partnerskab, der har til formål at stimulere 

og sikre en bedre koordinering af Unionens 

(7) Fællesforetagendet Shift2Rail (i det 

følgende benævnt "fællesforetagendet 

S2R") bør være et offentlig-privat 

partnerskab, der har til formål at stimulere 

og sikre en bedre koordinering af Unionens 



 

 

investeringer i forskning og innovation 

inden for jernbanesektoren med henblik på 

at fremskynde og lette overgangen til et 

mere integreret, effektivt, bæredygtigt og 

attraktivt europæisk marked i tråd med 

jernbanesektorens operationelle behov og 

med det overordnede formål at 

færdigetablere et fælles europæisk 

jernbaneområde. Fællesforetagendet S2R 

bør nærmere bestemt bidrage til de 

specifikke mål, der er opstillet i hvidbogen 

af 2011 og i fjerde jernbanepakke. Dette 

gælder bl.a. en forbedret effektivitet af 

jernbanesektoren til fordel for de offentlige 

budgetter og en betydelig udvidelse eller 

opgradering af jernbanenettets kapacitet for 

derigennem at gøre jernbanesektoren mere 

konkurrencedygtig og sætte den i stand til 

at aftage en betydelig større del af person- 

og godstransporten. Ligeledes tilstræbes en 

forbedring af jernbanetjenesters kvalitet 

ved at imødekomme jernbanepassagerers 

og -speditørers behov og eliminere 

tekniske hindringer, der bremser sektorens 

interoperabilitet. Endelig reduceres de 

negative eksterne virkninger i forbindelse 

med jernbanetransport. Udviklingen i 

fællesforetagendet S2R's opfyldelse af 

disse mål bør måles på grundlag af centrale 

resultatindikatorer. 

investeringer i forskning og innovation 

inden for jernbanesektoren og samtidig 

skabe nye beskæftigelsesmuligheder med 

henblik på at fremskynde og lette 

overgangen til et mere integreret, 

brugervenligt, effektivt, bæredygtigt og 

attraktivt europæisk marked i tråd med 

jernbanesektorens operationelle behov og 

med det overordnede formål at 

færdigetablere et fælles europæisk 

jernbaneområde. Fællesforetagendet S2R 

bør nærmere bestemt bidrage til de 

specifikke mål, der er opstillet i hvidbogen 

af 2011 og i fjerde jernbanepakke. Dette 

gælder bl.a. en forbedret effektivitet af 

jernbanesektoren til fordel for de offentlige 

budgetter og en betydelig udvidelse eller 

opgradering af jernbanenettets kapacitet for 

derigennem at gøre jernbanesektoren mere 

konkurrencedygtig og sætte den i stand til 

at aftage en betydelig større del af person- 

og godstransporten. Ligeledes tilstræbes en 

forbedring af jernbanetjenesters kvalitet 

ved at imødekomme jernbanepassagerers 

og -speditørers behov og eliminere 

tekniske hindringer, der bremser sektorens 

interoperabilitet. Endelig reduceres de 

negative eksterne virkninger i forbindelse 

med jernbanetransport. Udviklingen i 

fællesforetagendet S2R's opfyldelse af 

disse mål bør måles på grundlag af centrale 

resultatindikatorer. 

 

Ændring  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (7a) Fællesforetagendet S2R bør fungere 

på en åben og gennemsigtig måde og 

rettidigt forelægge alle relevante 

oplysninger for sine relevante organer 

samt fremme sine aktiviteter, herunder 

oplysnings- og formidlingsaktiviteter til 

den brede offentlighed. 

Forretningsordenen for organerne i 

fællesforetagendet S2R bør gøres 



 

 

offentligt tilgængelige. 

Ændring  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (11a) Horisont 2020-rammeprogrammet 

bør bidrage til at lukke forsknings- og 

innovationskløften inden for Unionen ved 

at fremme synergier med de europæiske 

struktur- og investeringsfonde 

(ESI-fonde). Derfor bør 

fællesforetagendet S2R sigte mod at 

udvikle et tæt samspil med ESI-fondene, 

som specifikt kan bidrage til at styrke de 

lokale, regionale og nationale forsknings-

og innovationskapaciteter inden for 

fællesforetagendet S2R samt understøtte 

indsatsen inden for intelligent 

specialisering. 

 

Ændring  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(12) Med henblik på at nå sine mål bør 

fællesforetagendet S2R yde finansiel 

støtte, især i form af tilskud til medlemmer 

og med de bedst egnede foranstaltninger 
såsom indkøb eller til tilskud efter 

indkaldelser af forslag. 

(12) Med henblik på at nå sine mål, sikre 

en rimelig deltagelse af andre 

virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), og 

andre investorer og støtte 

moderniseringen af en integreret 

europæisk jernbanesektor, bør 

fællesforetagendet S2R sørge for, at 

Unionens bidrag til aktionerne ydes 

gennem åbne og gennemsigtige 

procedurer, især i form af tilskud til 

medlemmer, såsom indkøb eller tildeling 

af tilskud efter åbne og gennemsigtige 

indkaldelser af forslag. 

 



 

 

Ændring  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (12a) Eftersom det overordnede mål med 

Horisont 2020-rammeprogrammet er at 

opnå større forenkling og harmonisering 

af de europæiske støtteordninger til 

forskning og innovation, bør 

fællesforetagender etablere enkle 

forvaltningsmodeller og undgå regelsæt, 

som adskiller sig fra regelsættet for 

Horisont 2020-rammeprogrammet. 

 

Ændring  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(13) Fællesforetagendet S2R bør operere 

på en gennemsigtig måde og forelægge alle 

relevante disponible oplysninger for de 

relevante organer samt fremme dets 

aktiviteter i overensstemmelse hermed. 

(13) Fællesforetagendet S2R bør operere 

på en åben og gennemsigtig måde og 

indføre en mekanisme for høring af alle 

interesserede aktører, der gør brug af 

varer og tjenesteydelser i 

jernbanesektoren, og forelægge alle 

relevante disponible oplysninger for de 

relevante organer samt fremme dets 

aktiviteter i overensstemmelse hermed. 

 

Ændring  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (13a) Fællesforetagendet S2R bør også 

anvende elektroniske midler, som 

forvaltes af Kommissionen, til at sikre 

åbenhed og gennemsigtighed og lette 

deltagelse. Derfor bør indkaldelser af 

forslag fra fællesforetagendet S2R 

ligeledes offentliggøres på den fælles 



 

 

deltagerportal og via andre elektroniske 

formidlingsmetoder under Horisont 2020, 

som forvaltes af Kommissionen. Desuden 

bør relevante data om bl.a. forslag, 

ansøgere, tilskud og deltagere stilles til 

rådighed af fællesforetagendet S2R til 

optagelse i de elektroniske rapporterings- 

og formidlingssystemer under Horisont 

2020, som forvaltes af Kommissionen, i et 

passende format og med den hyppighed, 

der svarer til Kommissionens 

indberetningspligt. 

 

Ændring  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (14a) Med forbehold af den foreløbige 

evaluering, der henvises til i artikel 11, i 

overensstemmelse med artikel 32 i 

forordning (EU) nr. 1291/2013 og som led 

i den foreløbige evaluering af 

Horisont 2020-rammeprogrammet, bør 

fællesforetagender – som særlige 

finansieringsinstrumenter for Horisont 

2020-rammeprogrammet – underkastes en 

grundig vurdering, der bl.a. bør omfatte 

en analyse af offentlig-private 

partnerskabers åbenhed, gennemsigtighed 

og effektivitet på grundlag af artikel 187 i 

TEUF.   

 

Ændring  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(16) Deltagelse i indirekte aktioner, som 

støttes af fællesforetagendet S2R, skal ske i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. … /2013 af … 2013 om reglerne for 

(16) Deltagelse i indirekte aktioner, som 

støttes af fællesforetagendet S2R, skal ske i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1290/201316. Fællesforetagendet S2R 



 

 

deltagelse og formidling i "Horisont 2020 

– rammeprogram for forskning og 

innovation (2014-2020)"16. 

bør endvidere sikre en ensartet anvendelse 

af de pågældende regler på grundlag af 

relevante foranstaltninger vedtaget af 

Kommissionen. 

__________________ __________________ 

16 EUT … [FP H2020]. 16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1290/2013 af 

11. december 2013 om reglerne for 

deltagelse og formidling i "Horisont 2020 

- rammeprogrammet for forskning og 

innovation (2014-2020") og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 

1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 

s. 81). 

 

Ændring  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (16a) Fællesforetagendet S2R bør tage 

OECD's definitioner af teknologisk 

modenhedsniveau (TRL) i betragtning i 

forbindelse med klassificeringen af 

teknologisk forskning, produktudvikling 

og demonstrationsaktiviteter. 

 

Ændring  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (20a) Med henblik på den overordnede 

målsætning i 

Horisont 2020-rammeprogrammet om i 

højere grad at opnå forenkling og 

sammenhæng bør alle indkaldelser af 

forslag under fællesforetagendet S2R tage 

højde for varigheden af 

Horisont 2020-rammeprogrammet. 



 

 

Ændring  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(21) I overensstemmelse med artikel 287, 

stk. 1, i traktaten kan oprettelsesakten for 

organer, kontorer eller agenturer, der er 

oprettet af EU, udelukke revision af 

regnskaberne vedrørende alle indtægter 

og udgifter for disse organer, kontorer 

eller agenturer fra Revisionsrettens side. I 

overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

skal regnskaberne hos organer, der er 

oprettet i henhold til artikel 209 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 

som skal afgive en udtalelse om bl.a., 

hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 

billede, og hvorvidt de underliggende 

transaktioner er lovlige og formelt 

korrekte. For at undgå gentagne 

revisioner af regnskaberne er det 

berettiget, at fællesforetagendet S2R's 

regnskaber ikke revideres af 

Revisionsretten. 

(21) I betragtning af 

fællesforetagendernes særlige karakter og 

nuværende status og for at sikre 

kontinuitet i det syvende rammeprogram 

bør fællesforetagenderne fortsat være 

underlagt særskilt decharge. Uanset 
artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

bør decharge for gennemførelsen af 

budgettet for fællesforetagendet S2R 

derfor meddeles af Europa-Parlamentet 

efter henstilling fra Rådet. Derfor bør 

indberetningskravene, der er fastsat i 

artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 ikke finde 

anvendelse på EU-bidrag til 

fællesforetagendet S2R, men de bør så 

vidt muligt tilpasses til dem, der er afsat til 

organer i henhold til den nævnte 

forordnings artikel 208. Revision af 

regnskaberne og de underliggende 

transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed bør foretages af Revisionsretten. 

 

Ændring  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (23a) Da fortsat innovation er vigtig med 

henblik på at bevare konkurrenceevnen 

for Unionens transportsektor og antallet 

af fællesforetagender på dette område, 

bør der i rimelig tid foretages en analyse, 

navnlig i lyset af den foreløbige 

evaluering af Horisont 

2020-rammeprogrammet, vedrørende 

hensigtsmæssigheden af indsatsen i 

forskningssamarbejdet på 



 

 

transportområdet. 

Ændring  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. For at koordinere og forvalte Unionens 

investeringer i forskning og innovation i 

den europæiske jernbanesektor oprettes et 

fællesforetagende i henhold til traktatens 

artikel 187 ("fællesforetagendet Shift2Rail" 

eller "fællesforetagendet S2R") indtil den 

31. december 2024. 

1. For at koordinere og forvalte Unionens 

investeringer i forskning og innovation i 

den europæiske jernbanesektor oprettes et 

fællesforetagende i henhold til traktatens 

artikel 187 ("fællesforetagendet Shift2Rail" 

eller "fællesforetagendet S2R") indtil den 

31. december 2024. Indkaldelser af 

forslag under fællesforetagendet S2R bør 

iværksættes senest den 31. december 2020 

for at tage højde for Horisont 2020-

rammeprogrammets varighed. I behørigt 

begrundede tilfælde kan indkaldelser af 

forslag iværksættes indtil den 

31. december 2021. 

 

Ændring  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændring 

b) at bidrage til færdigetableringen af det 

fælles europæiske jernbaneområde, til en 

hurtigere og billigere overgang til et mere 

attraktivt, konkurrencedygtigt, effektivt og 

bæredygtigt europæisk jernbanesystem og 

til et modalt skift fra vej- og lufttransport 

til jernbanetransport gennem en omfattende 

og koordineret indsats, hvormed der tages 

fat på forsknings- og innovationsbehov i 

jernbanesystemet og hos dets brugere. 

Denne fremgangsmåde skal omfatte 

rullende materiel, infrastruktur og 

trafikstyring for markedssegmenterne 

banegods samt langdistance, regional, lokal 

og bymæssig personbefordring tillige med 

intermodale forbindelser mellem jernbaner 

og andre transportformer, således at 

b) at bidrage til færdigetableringen af det 

fælles europæiske jernbaneområde, til en 

hurtigere og billigere overgang til et mere 

attraktivt, brugervenligt (herunder for 

personer med nedsat mobilitet), 
konkurrencedygtigt, effektivt og 

bæredygtigt europæisk jernbanesystem, til 

et modalt skift fra vej- og lufttransport til 

jernbanetransport samt til udvikling af en 

stærk og konkurrencedygtig europæisk 

jernbanesektor gennem en omfattende og 

koordineret indsats, hvormed der tages fat 

på forsknings- og innovationsbehov i 

jernbanesystemet og hos dets brugere. 

Denne fremgangsmåde skal omfatte 

rullende materiel, infrastruktur og 

trafikstyring for markedssegmenterne 



 

 

brugerne gives en integreret ende-til-ende 

løsning for deres rejse- og transportbehov – 

fra transaktionsstøtte til bistand i 

forbindelse med transporten/befordringen 

banegods samt langdistance, regional, lokal 

og bymæssig personbefordring tillige med 

intermodale forbindelser mellem jernbaner 

og andre transportformer, således at 

brugerne gives en integreret ende-til-ende 

løsning for deres rejse- og transportbehov – 

fra transaktionsstøtte til bistand i 

forbindelse med transporten/befordringen 

 

Ændring  18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændring 

d) at fungere som et centralt 

referencepunkt for jernbanerelateret 

forskning og innovation, som finansieres 

på EU-plan, for derved at sikre samordning 

mellem projekter og forsyne alle 

interesserede parter med relevante 

oplysninger. 

d) at spille en central rolle i 

jernbanerelateret forskning og innovation, 

som finansieres på EU-plan, for derved at 

sikre samordning mellem projekter og 

forsyne alle interesserede parter med 

relevante oplysninger 

 

Ændring  19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændring 

e) aktivt at fremme deltagelse og 

inddragelse af alle relevante interesserede 

parter fra hele jernbanesektorens 

værdikæde og uden for den traditionelle 

jernbanesektor, bl.a.: producenter af 

jernbanemateriel (både rullende materiel 

og togkontrolsystemer) og deres 

forsyningskæde, infrastrukturforvaltere og 

jernbaneselskaber (både passagerer og 

gods), selskaber, der leaser 

jernbanekøretøjer, certificeringsorganer, 

faglige personaleorganisationer, 

brugersammenslutninger (både passagerer 

og fragt) samt de relevante videnskabelige 

institutioner eller det relevante 

videnskabelige miljø. Der tilskyndes til at 

inddrage små og mellemstore 

e) aktivt at fremme deltagelse og 

inddragelse af alle relevante interesserede 

parter fra hele jernbanesektorens 

værdikæde og uden for den traditionelle 

jernbanesektor, bl.a.: producenter af 

jernbanemateriel (både rullende materiel 

samt togkontrol- og 

trafikstyringssystemer) og deres 

forsyningskæde, infrastrukturforvaltere og 

jernbaneselskaber (både passagerer og 

gods), selskaber, der leaser 

jernbanekøretøjer, certificeringsorganer, 

faglige personaleorganisationer, 

brugersammenslutninger (både passagerer 

og fragt) samt de relevante videnskabelige 

institutioner eller det relevante 

videnskabelige miljø. Der tilskyndes til at 



 

 

virksomheder (SMV) som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF20. 

inddrage små og mellemstore 

virksomheder (SMV) som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF20 

__________________ __________________ 

20 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 

36). 

20 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 

36). 

 

Ændring  20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 ea) at gennemføre foranstaltninger, der 

fremmer deltagelse af SMV'er, 

universiteter og forskningscentre. I denne 

forbindelse skal barrierer, der hindrer 

nytilkomnes deltagelse i 

fællesforetagendet S2R, identificeres og 

håndteres 

 

Ændring  21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 eb) at søge komplementaritet og tætte 

synergier med de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI-fonde) med 

henblik på at hjælpe med at lukke 

forsknings- og innovationskløften i 

Europa samt, hvor det er muligt, at 

fremme interoperabilitet mellem 

Horisont 2020-rammeprogrammet og de 

pågældende fonde og at tilskynde til 

kumulativ eller kombineret finansiering. I 

denne sammenhæng tager 

foranstaltningerne sigte på fuldt ud at 

udnytte potentialet i EU's talentpulje for 

på denne måde at optimere de 

økonomiske og sociale virkninger af 



 

 

forskning og innovation. 

Foranstaltningerne er adskilt fra andre 

politikker og foranstaltninger under 

ESI-fondene, men de supplerer disse. 

 

Ændring  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Unionens maksimale finansielle bidrag 

til S2R-initiativet udgør 450 mio. EUR 

inklusive EFTA-bidraget og afholdes over 

de relevante bevillinger på Unionens 

almindelige budget til særprogrammet 

Horisont 2020 med henblik på 

gennemførelse af Horisont 2020-

rammeprogrammet i overensstemmelse 

med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 

artikel 60 og 61 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 for organer som 

omhandlet i artikel 209 i samme 

forordning. Beløbet omfatter: 

1. Unionens maksimale finansielle bidrag 

til S2R-initiativet udgør 450 mio. EUR, 

inklusive bidragene fra medlemsstaterne i 

Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning (EFTA), og 

afholdes over de relevante bevillinger på 

Unionens almindelige budget til 

særprogrammet Horisont 2020 med 

henblik på gennemførelse af Horisont 

2020-rammeprogrammet i 

overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 

litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for 

organer som omhandlet i artikel 209 i 

samme forordning. Beløbet omfatter: 

 

Ændring  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Yderligere finansiering, der supplerer 

det bidrag, der nævnes i stk. 1, kan tildeles 

fra Unionens øvrige instrumenter til støtte 

for foranstaltninger til udbredelse af 

fællesforetagendet S2R's modne resultater. 

2. Yderligere finansiering, der supplerer 

det bidrag, der nævnes i stk. 1, kan tildeles 

fra Unionens øvrige instrumenter til støtte 

for foranstaltninger til udbredelse af 

fællesforetagendet S2R's modne, 

innovative resultater. 

 

Ændring  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 – litra d og d a (nyt) 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 

de data, der er nødvendige for at sikre, at 

Kommissionen kan udarbejde sin 

forsknings- og innovationspolitik og 

opfylde sine forpligtelser med hensyn til 

formidling og rapportering 

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 

de data, der er nødvendige for at sikre, at 

Kommissionen kan opfylde sine 

forpligtelser med hensyn til formidling og 

rapportering, herunder på den fælles 

deltagerportal og via andre elektroniske 

formidlingsmetoder under Horisont 2020, 

som forvaltes af Kommissionen 

 da) bestemmelser vedrørende 

offentliggørelse af forslagsindkaldelser 

fra fællesforetagendet S2R, også på den 

fælles deltagerportal og via andre 

elektroniske formidlingsmetoder under 

Horisont 2020, som forvaltes af 

Kommissionen. 

 

Ændring  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Med henblik på at værdiansætte de 

naturaliebidrag, som er omhandlet i stk. 2, 

litra b), og punkt 15.3, litra b), i 

vedtægterne i bilag I, fastslås 

omkostningerne i henhold til de 

pågældende enheders sædvanlige 

regnskabspraksis ud fra de gældende 

regnskabsstandarder i det land, hvor den 

enkelte enhed er etableret, og de gældende 

internationale bogførings- og 

regnskabsstandarder. Omkostningerne 

attesteres af en uafhængig ekstern revisor, 

som udnævnes af den pågældende enhed. 

Værdiansættelsen af naturaliebidragene 

skal kontrolleres af fællesforetagendet 

S2R. Hvis der fortsat findes usikkerhed, 

kan den revideres af fællesforetagendet 

S2R, jf. punkt 20 i vedtægterne. 

4. Med henblik på at værdiansætte de 

naturaliebidrag, som er omhandlet i stk. 2, 

litra b), og punkt 15.3, litra b), i 

vedtægterne i bilag I, fastslås 

omkostningerne i henhold til de 

pågældende enheders sædvanlige 

regnskabspraksis ud fra de gældende 

regnskabsstandarder i det land, hvor den 

enkelte enhed er etableret, og de gældende 

internationale bogførings- og 

regnskabsstandarder. Omkostningerne 

attesteres af en uafhængig ekstern revisor, 

som udnævnes af den pågældende enhed. 

Værdiansættelsesmetoden kan 
kontrolleres af fællesforetagendet S2R, 

hvis der opstår usikkerhed som følge af 

attesteringen. Ved anvendelsen af denne 

forordning skal omkostningerne ved 

yderligere aktiviteter ikke revideres af 

fællesforetagendet S2R eller noget 

EU-organ. 



 

 

Ændring  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

6. Kommissionen kan i tilslutning til stk. 5 

indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller 

tilbageholde Unionens finansielle bidrag til 

fællesforetagendet S2R eller udløse den 

afviklingsprocedure, som er omhandlet i 

punkt 23.2 i vedtægterne i bilag I, hvis de 

pågældende medlemmer eller deres 

associerede medlemmer ikke yder de i stk. 

2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvist 

eller yder dem sent. 

6. Kommissionen kan i tilslutning til stk. 5 

indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller 

tilbageholde Unionens finansielle bidrag til 

fællesforetagendet S2R eller udløse den 

afviklingsprocedure, som er omhandlet i 

punkt 23.2 i vedtægterne i bilag I, hvis de 

pågældende medlemmer eller deres 

associerede medlemmer ikke yder de i stk. 

2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvist 

eller yder dem for sent. Kommissionens 

afgørelse er ingen hindring for refusion 

af støtteberettigede omkostninger, som 

medlemmerne eller fællesforetagendet 

S2R allerede er blevet påført eller har 

forpligtet sig til på det tidspunkt, hvor 

fællesforetagendet S2R underrettes om 

ovennævnte afgørelse. 

Ændring  27 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Fællesforetagendet S2R vedtager særlige 

finansielle bestemmelser i 

overensstemmelse med artikel 209 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

forordning (EU) nr. … [delegeret 

forordning om finansforordningsmodellen 

for organer, der er omhandlet i 

finansforordningens artikel 209]. 

Fællesforetagendet for S2R vedtager 

særlige finansielle bestemmelser i 

overensstemmelse med artikel 209 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

forordning (EU) nr. … [delegeret 

forordning om finansforordningsmodellen 

for offentlig-private partnerskaber], jf. 

dog artikel 12.  

 

Ændring  28 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

I overensstemmelse med vedtægtens artikel 

110 vedtager bestyrelsen i medfør af 

artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i 

ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte en 

afgørelse om at delegere de relevante 

beføjelser som ansættelsesmyndighed til 

den administrerende direktør og opstiller 

betingelserne for at suspendere denne 

delegation af beføjelser. Den 

administrerende direktør har bemyndigelse 

til at uddelegere disse beføjelser. 

I overensstemmelse med vedtægtens artikel 

110 vedtager bestyrelsen i medfør af 

artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i 

ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte en 

afgørelse om at delegere de relevante 

beføjelser som ansættelsesmyndighed til 

den administrerende direktør og opstiller 

betingelserne for at suspendere denne 

delegation af beføjelser. Den 

administrerende direktør aflægger rapport 

til bestyrelsen om delegationen af 

beføjelser og bemyndiges til at uddelegere 

disse beføjelser. 

 

Ændring  29 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. For så vidt angår ansvar uden for 

kontraktforhold, skal fællesforetagendet 

S2R i overensstemmelse med de 

almindelige retsgrundsætninger, 

medlemsstaterne har til fælles, erstatte 

skader, som dets ansatte har forvoldt under 

udøvelsen af deres hverv. 

2. For så vidt angår ansvar uden for 

kontraktforhold, skal fællesforetagendet 

S2R i overensstemmelse med de 

almindelige retsgrundsætninger, 

medlemsstaterne har til fælles, erstatte 

skader, som dets ansatte eller 

bestyrelsesmedlemmerne har forvoldt 

under udøvelsen af deres hverv. 

 

Ændring  30 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Senest den 31. december 2017 foretager 

Kommissionen en foreløbig evaluering af 

fællesforetagendet S2R. Kommissionen 

forelægger senest den 30. juni 2018 
konklusionerne fra evalueringen og sine 

bemærkninger hertil for Europa-

Parlamentet og Rådet. 

1. Senest den 30. juni 2017 foretager 

Kommissionen med hjælp fra uafhængige 

eksperter en foreløbig evaluering af 

fællesforetagendet S2R, herunder en 

vurdering af engagement og åbenhed over 

for små og mellemstore virksomheder, 

samt fællesforetagendet S2R's 

administrative funktionsmåde med særligt 



 

 

fokus på at løse eventuelle administrative 

udfordringer eller byrder. Kommissionen 

udarbejder en rapport om denne 

evaluering, som indeholder 
konklusionerne fra Kommissionens 

evaluering og dens bemærkninger. 

Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 

31. december 2017. Der skal tages hensyn 

til resultaterne af den foreløbige 

evaluering af fællesforetagendet S2R i 

den tilbundsgående vurdering og i den 

foreløbige evaluering, der henvises til i 

forordning (EU) nr. 1291/2013. 

 

Ændring  31 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Decharge for gennemførelsen af 

budgettet gives med hensyn til Unionens 

bidrag til fællesforetagendet S2R som en 

del af Europa-Parlamentets decharge, 

efter henstilling fra Rådet, til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastlagt i traktatens 

artikel 319. 

1. Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

gives decharge for gennemførelsen af 

budgettet for fællesforetagendet S2R af 

Europa-Parlamentet efter henstilling fra 

Rådet i overensstemmelse med den 

procedure, der er fastlagt i de finansielle 

bestemmelser for fællesforetagendet S2R. 

 

Ændring  32 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Fællesforetagendet S2R samarbejder 

fuldt ud med de institutioner, der 

inddrages i dechargeproceduren, og 

fremlægger alle nødvendige yderligere 

oplysninger. I denne forbindelse kan 

foretagendet blive anmodet om at være 

repræsenteret på møder med de relevante 

institutioner eller organer og bistå 

udgår 



 

 

Kommissionens ved delegation 

bemyndigede anvisningsberettigede. 

 

Ændring  33 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Med forbehold af punkt 19.4 i 

vedtægterne i bilag I giver 
fællesforetagendet S2R Kommissionens 

personale og andre personer, som 

fællesforetagendet S2R eller 

Kommissionen har godkendt, samt 

Revisionsretten adgang til dets 

kontorlokaler og alle relevante oplysninger, 

herunder i elektronisk form, i det omfang 

det er nødvendigt for at udføre deres 

revisioner. 

1. Fællesforetagendet S2R giver 

Kommissionens personale og andre 

personer, som fællesforetagendet S2R eller 

Kommissionen har godkendt, samt 

Revisionsretten adgang til dets 

kontorlokaler og alle relevante oplysninger, 

herunder i elektronisk form, i det omfang 

det er nødvendigt for at udføre deres 

revisioner. 

 

Ændring  34 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5a. Fællesforetagendets personale, den 

administrerende direktør og 

bestyrelsesmedlemmerne underretter 

straks OLAF om ethvert tilfælde af svig, 

de måtte få kendskab til i deres arbejde 

eller i udøvelsen af deres mandat, uden at 

de på grund af denne underretning 

pådrager sig et ansvar. 

 

Ændring  35 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Eftersom det overordnede mål med 

Horisont 2020-rammeprogrammet er at 

opnå større forenkling og harmonisering 

af de europæiske støtteordninger til 

forskning og innovation, skal 

fællesforetagender undgå regelsæt, som 

adskiller sig fra regelsættet for Horisont 

2020-rammeprogrammet. 

 

Ændring  36 

Forslag til forordning 

Bilag 1 – punkt 1.1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. "associeret medlem": en retlig enhed 

eller en gruppering eller et konsortium af 

retlige enheder, som er etableret i en 

medlemsstat eller i et land, der er 

associeret med Horisont 2020-

rammeprogrammet, som er udvalgt i 

henhold til proceduren i punkt 4.2, som 

opfylder betingelserne i punkt 4.3 og 4.4, 

og som har accepteret nærværende 

vedtægter ved at underskrive et støttebrev 

1. "associeret medlem": en juridisk enhed 

eller en gruppering eller et konsortium af 

juridiske enheder, som er etableret i en 

medlemsstat eller i et land, der er 

associeret med Horisont 2020-

rammeprogrammet, som er udvalgt i 

henhold til proceduren i punkt 4.2, som 

opfylder betingelserne i punkt 4.3 og 4.4, 

og som har accepteret nærværende 

vedtægter ved at underskrive et støttebrev 

på grundlag af en afgørelse fra det organ, 

der har ansvar for dens ledelse 

 

Ændring  37 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1.2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. "andre stiftende medlemmer end 

Unionen": de bidragydere, som er opført i 

bilag II, som individuelt har forpligtet sig 

til at yde et eget bidrag på mindst 30 mio. 

EUR i varigheden af fællesforetagendet 

S2R, og som har accepteret nærværende 

vedtægter ved at underskrive et støttebrev 

2. "andre stiftende medlemmer end 

Unionen": de individuelle juridiske 

enheder, som individuelt og på basis af en 

fælles vision har forpligtet sig til at yde et 

eget bidrag på mindst 30 mio. EUR, så 

længe fællesforetagendet S2R varer, og 

som har accepteret nærværende vedtægter 

ved at underskrive et støttebrev på 

grundlag af en afgørelse fra det organ, 



 

 

der har ansvar for deres ledelse. De 

stiftende medlemmer er opført i bilag II 

 

Ændring  38 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1.3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. "innovationsprogrammer" eller "IP": de 

temaområder, der skal danne grundlag for 

strukturen af masterplanen for S2R, der er 

omhandlet i punkt 4. IP skal udvælges ud 

fra deres evne til at tilvejebringe de bedste 

præstationsfordele for et eller flere 

operationelle miljøer, og de skal afspejle en 

helhedsorienteret tilgang til 

jernbanesystemet. Medmindre bestyrelsen 

træffer afgørelse om at ændre denne 

struktur, bør masterplanen for S2R 

indeholde bestemmelser om oprettelse af 

mindst følgende fem IP: 

3. "innovationsprogrammer" eller "IP": de 

temaområder, der skal danne grundlag for 

strukturen af masterplanen for S2R, der er 

omhandlet i punkt 4. IP skal udvælges ud 

fra deres evne til at tilvejebringe de bedste 

præstationsfordele for et eller flere 

operationelle miljøer, og de skal afspejle en 

helhedsorienteret og kundeorienteret 

tilgang til jernbanesystemet. 

Fastlæggelsen heraf skal også give 

mulighed for, at banebrydende innovative 

ideer kan blive udviklet og testet. 

Medmindre bestyrelsen træffer afgørelse 

om at ændre denne struktur, bør 

masterplanen for S2R indeholde 

bestemmelser om oprettelse af mindst 

følgende fem IP: 

 

Ændring  39 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1.3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) omkostningseffektive og pålidelige 

højkapacitetstog 

a) omkostningseffektive og pålidelige tog, 

herunder højkapacitetstog og 

højhastighedstog 

 

Ændring  40 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1.3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændring 

c) omkostningseffektiv og pålidelig c) omkostningseffektiv, bæredygtig og 



 

 

højkapacitetsinfrastruktur pålidelig højkapacitetsinfrastruktur 

 

Ændring  41 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændring 

h) brugernes krav samles, og standarder for 

interoperabilitet fastsættes for at styre 

investeringer i forskning og innovation i 

retning af operationelle og salgbare 

løsninger 

h) samle brugernes krav og fastsætte 

interoperabilitetsspecifikationer og 

tekniske standarder for at styre 

investeringer i forskning og innovation i 

retning af operationelle og salgbare 

løsninger 

 

Ændring  42 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændring 

j) et nært og langsigtet samarbejde oprettes 

og udvikles mellem Unionen, 

jernbaneindustrien og andre berørte parter, 

der er påkrævet for at udvikle 

banebrydende innovationer og sikre en 

stærk markedsudbredelse af innovative 

løsninger; dette gælder bl.a. 

jernbanedriftsvirksomheder og andre 

interessenter i jernbanesektoren samt 

aktører uden for den traditionelle 

jernbanesektor 

j) oprette og udvikle et nært og langsigtet 

samarbejde mellem Unionen, 

jernbaneindustrien og andre berørte parter, 

der er påkrævet for at udvikle 

banebrydende innovationer og sikre en 

stærk markedsudbredelse af innovative 

løsninger; dette gælder bl.a. 

kundeorganisationer, 

jernbanedriftsvirksomheder og andre både 

private og offentlige interessenter i 

jernbanesektoren, også på lokalt plan, 

samt aktører uden for den traditionelle 

jernbanesektor 

 

Ændring  44 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 – litra k a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 ka) varetage kontakten til en bred vifte af 

interessenter, herunder 



 

 

forskningsinstitutioner og universiteter 

 

Ændring  45 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 3.2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Hvis et medlem af fællesforetagendet 

S2R ikke overholder sine forpligtelser 

vedrørende sit aftalte finansielle bidrag, 

meddeler den administrerende direktør 

dette skriftligt og fastsætter en rimelig 

frist, inden for hvilken misligholdelsen 

skal bringes til ophør. Såfremt situationen 

ikke afhjælpes inden fristens udløb, 

indkalder den administrerende direktør til 

et bestyrelsesmøde med henblik på at 

beslutte, om det misligholdende medlem 

skal fratages sit medlemskab, eller om der 

skal træffes andre foranstaltninger, indtil 

medlemmet overholder sine forpligtelser. 

Ethvert medlem, der ikke opfylder sine 

forpligtelser, kan i første omgang og efter 

at være blevet hørt, og efter at en 

betalingsordning er blevet foreslået 

medlemmet, få sin stemmeret suspenderet 

af bestyrelsen. 

 

Ændring  46 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4.2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. De associerede medlemmer af 

fællesforetagendet S2R skal udvælges ved 

en åben og ikke-diskriminerende 

indkaldelse. Den første indkaldelse af 

associerede medlemmer skal iværksættes 

senest tre måneder efter oprettelsen af 

fællesforetagendet S2R. Eventuelle 

yderligere indkaldelser baseres på behovet 

for centrale kapaciteter til gennemførelse 

af masterplanen for S2R. Alle 

2. De associerede medlemmer af 

fællesforetagendet S2R skal udvælges ved 

en åben og ikke-diskriminerende 

indkaldelse iværksat af Kommissionen og 

underlagt en gennemsigtig evaluering 

foretaget af bestyrelsen. I forbindelse med 

denne evaluering og udvælgelse skal der 

bl.a. tages hensyn til ansøgerens relevans 

og potentielle merværdi for opfyldelsen af 

målene for fællesforetagendet S2R, 



 

 

indkaldelser offentliggøres på S2R-

webstedet og meddeles via gruppen af 

repræsentanter for staterne og andre 

kanaler for at sikre den bredest mulige 

deltagelse af hensyn til opfyldelsen af 

målene i masterplanen for S2R. 

Fællesforetagendet S2R skal fremme 

deltagelsen blandt SMV’er og aktører fra 

hele jernbaneværdikæden og uden for den 

traditionelle jernbanesektor. 

ansøgerens finansielle soliditet og 

eventuelle interessekonflikter vedrørende 

målene for fællesforetagendet S2R. 

 

Ændring  47 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4.2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. Under hensyntagen til resultaterne af 

evalueringen træffer Kommissionen den 

endelige afgørelse om udvælgelsen af 

associerede medlemmer med henblik på at 

sikre geografisk balance samt en 

afbalanceret deltagelse af SMV'er, af 

forskningsmiljøet og af aktører fra hele 

jernbaneværdikæden, herunder uden for 

den traditionelle jernbanesektor. 

 

Ændring  48 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4.5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

5. Ethvert medlem kan opsige sit 

medlemskab af fællesforetagendet S2R. 

Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 

seks måneder efter, at de øvrige 

medlemmer er underrettet herom. Det 

tidligere medlem løses derefter fra alle 

forpligtelser bortset fra forpligtelser, som 

fællesforetagendet S2R har godkendt eller 

påtaget sig, før medlemskabet er opsagt. 

5. Ethvert medlem kan opsige sit 

medlemskab af fællesforetagendet S2R. 

Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 

seks måneder efter, at de øvrige 

medlemmer er underrettet herom. Det 

tidligere medlem løses derefter fra alle 

forpligtelser bortset fra forpligtelser, som 

fællesforetagendet S2R har godkendt eller 

påtaget sig, før medlemskabet er opsagt. I 

sådanne tilfælde skal der åbnes en konto 

til afvikling af finansielle forpligtelser 

mellem det udtrædende medlem og 



 

 

fællesforetagendet S2R. 

 

Ændring  49 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4.6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

6. Medlemskabet af fællesforetagendet 

S2R kan ikke overdrages til tredjemand 

uden forudgående og enstemmig 

godkendelse af bestyrelsen. 

6. Medlemskabet af fællesforetagendet 

S2R kan ikke overdrages til tredjemand 

uden forudgående og enstemmig 

godkendelse af bestyrelsen. Et sådant 

samtykke meddeles Kommissionen, som 

har indsigelsesret. 

 

Ændring  50 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 6 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændring 

c) mindst én repræsentant for associerede 

medlemmer pr. innovationsprogram, der er 

nævnt i punkt 1.3. Disse repræsentanter 

udpeges af fællesforetagendet S2R's 

bestyrelse med henblik på at sikre en 

afbalanceret repræsentation af aktører fra 

hele jernbaneværdikæden og uden for den 

traditionelle jernbanesektor. 

c) mindst én repræsentant for associerede 

medlemmer pr. innovationsprogram, der er 

nævnt i punkt 1.3. Et associeret medlem, 

der som individuel juridisk enhed opfylder 

de kriterier, der er nævnt i punkt 1.2 [dvs. 

et eget bidrag på mindst 30 mio. EUR], og 

som bidrager til opfyldelse af målene i 

artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c), skal være 

repræsenteret i bestyrelsen. De andre 

repræsentanter udpeges af 

fællesforetagendet S2R's bestyrelse med 

henblik på at sikre en afbalanceret 

repræsentation af aktører, for så vidt angår 

territorial repræsentation og med henblik 

på at sikre repræsentation af hele 

jernbaneværdikæden, herunder uden for 

den traditionelle jernbanesektor. Mindst to 

af disse bør være repræsentanter for 

jernbaneselskaber. 

 

Ændring  51 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 7.5 – afsnit 5 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

En repræsentant for Det Europæiske 

Jernbaneagentur og formanden eller 

næstformanden for gruppen af 

repræsentanter for staterne skal deltage i 

bestyrelsens møder som observatører. 

En repræsentant for Det Europæiske 

Jernbaneagentur skal deltage i bestyrelsens 

møder som observatør. 

Ændring  52 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 7.5 – afsnit 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Formanden eller næstformanden for 

gruppen af repræsentanter for staterne 

har ret til at deltage i bestyrelsens møder 

som observatør og deltage i dets 

forhandlinger, men har ingen stemmeret. 

Ændring  53 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 7.5 – afsnit 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Formanden for det videnskabelige udvalg 

har, når der drøftes spørgsmål, der falder 

inden for udvalgets opgaver, ret til at 

deltage i bestyrelsens møder som 

observatør og deltage i dets forhandlinger, 

men har ingen stemmeret. 

Ændring  54 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 8.1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Kommissionen bestræber sig, som led i sin 

rolle i bestyrelsen, på at sikre 

samordningen af aktiviteterne i 

fællesforetagendet S2R med relevante 

aktiviteter i Horisont 

2020-rammeprogrammet med henblik på 

at fremme synergier, når der fastsættes 



 

 

prioriteter, der er omfattet af 

forskningssamarbejde. 

Ændring  55 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 8.1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 ca) træffe beslutning om den endelige 

sammensætning af bestyrelsen, navnlig 

ved at vælge repræsentanter for 

associerede medlemmer, bortset fra dem, 

der opfylder kriterierne i punkt 1.2. Den 

endelige udvælgelse bør sikre en 

afbalanceret deltagelse af SMV’er og 

aktører fra hele jernbaneværdikæden, 

herunder uden for den traditionelle 

jernbanesektor 

 

Ændring  56 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 8.1 – litra n a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 na) sikre gennemsigtighed i valget af 

eventuelle aftaler om underleverancer, 

der kan etableres inden for rammerne af 

denne forordning 

 

Ændring  57 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 9.1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Den administrerende direktør udnævnes 

af bestyrelsen ud fra en liste over 

kandidater, som Kommissionen foreslår 

på baggrund af en åben og gennemsigtig 

udvælgelsesprocedure. 

1. Den administrerende direktør udnævnes 

af bestyrelsen på grundlag af merit og 

dokumenterede administrative og 

ledelsesmæssige kompetencer samt 

relevante kvalifikationer og relevant 

erfaring og på grundlag af en 

kandidatliste, der udarbejdes af 



 

 

Kommissionen efter en åben og 

gennemsigtig udvælgelsesprocedure efter 

offentliggørelsen af en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser både i Den 

Europæiske Unions Tidende og 

andetsteds. Europa-Parlamentet har ret til 

at gøre indsigelse. 

 Den kandidat, som bestyrelsen udvælger, 

besvarer, før vedkommende bliver 

udnævnt, spørgsmål fra medlemmerne af 

Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, 

Forskning og Energi og 

Budgetkontroludvalg. 

 

Ændring  58 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 10.4 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 ga) foretage regelmæssig underretning af 

gruppen af repræsentanter for staterne og 

det videnskabelige udvalg for så vidt 

angår alle forhold, der er relevante for 

deres rådgivningsrolle 

 

Ændring  59 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 11 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Det Europæiske Jernbaneagentur har 

observatørstatus i bestyrelsen og bidrager 

til udformningen og gennemførelsen af 

masterplanen for S2R, bl.a. ved at udføre 

følgende rådgivende opgaver: 

Det Europæiske Jernbaneagentur bidrager 

til udformningen og gennemførelsen af 

masterplanen for S2R, bl.a. ved at udføre 

følgende rådgivende opgaver: 

 

Ændring  60 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 11 – litra a 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) foreslå eventuelle ændringer af 

masterplanen for S2R og de årlige 

arbejdsplaner, navnlig for at sikre, at 

forskningsbehov vedrørende 

gennemførelsen af et fælles europæisk 

jernbaneområde imødekommes 

a) foreslå eventuelle ændringer af 

masterplanen for S2R og de årlige 

arbejdsplaner, navnlig for at sikre, at 

forskningsbehov vedrørende 

gennemførelsen af et fælles europæisk 

jernbaneområde imødekommes, og fastslå 

deres relevans for målsætningerne i 

artikel 2, stk. 2 

 

Ændring  61 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 11 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændring 

b) foreslå – efter høring af de interesserede 

parter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 

litra e), i denne forordning – tekniske 

standarder til forsknings-, udviklings- og 

valideringsaktiviteter med henblik på at 

garantere resultaternes interoperabilitet og 

sikkerhed 

b) foreslå – efter høring af de interesserede 

parter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 

litra e), i denne forordning – retningslinjer 

for forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

der fører til tekniske standarder, med 

henblik på at garantere resultaternes 

interoperabilitet og sikkerhed 

 

Ændring  62 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 13.5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) status for relevante nationale eller 

regionale programmer for forskning og 

innovation og udpegelse af mulige 

samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til 

udbredelse af relevante teknologier 

a) status for relevante nationale eller 

regionale programmer for forskning og 

innovation og udpegelse af mulige 

samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til 

udbredelse af relevante teknologier med 

henblik på at drage fordel af synergier 

 

Ændring  63 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 13.5 a (nyt) 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5a. Gruppen af repræsentanter for 

staterne modtager regelmæssigt 

oplysninger, bl.a. om deltagelsen i 

aktioner, som støttes af fællesforetagendet 

S2R, om resultatet af hver enkelt 

indkaldelse og projektgennemførelse, om 

synergier med andre relevante EU-

programmer og om gennemførelsen af 

S2R -budgettet. 

 

Ændring  64 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 13.6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

6. gruppen af repræsentanter for staterne 

kan på eget initiativ fremsætte henstillinger 

til fællesforetagendet S2R om anliggender 

af teknisk, ledelsesmæssig og finansiel 

karakter, især når disse påvirker nationale 

eller regionale interesser. 

Fællesforetagendet S2R underretter 

gruppen af repræsentanter for staterne om 

sin opfølgning på sådanne henstillinger. 

6. Gruppen af repræsentanter for staterne 

kan på eget initiativ fremsætte henstillinger 

til bestyrelsen om anliggender af teknisk, 

ledelsesmæssig og finansiel karakter, især 

når disse påvirker nationale eller regionale 

interesser. Bestyrelsen underretter gruppen 

af repræsentanter for staterne om sin 

opfølgning på sådanne henstillinger. 

 

Ændring  65 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 14.1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Til gennemførelsen af de opgaver, der er 

fastsat i punkt 2 kan fællesforetagendet 

S2R's bestyrelse nedsætte et begrænset 

antal arbejdsgrupper til at udføre 

aktiviteter, som bestyrelsen har uddelegeret 

til disse. Disse grupper skal bestå af 

fagfolk og arbejde på en gennemskuelig 

måde. 

1. Til gennemførelsen af de opgaver, der er 

fastsat i punkt 2 kan fællesforetagendet 

S2R's bestyrelse nedsætte et begrænset 

antal arbejdsgrupper til at udføre 

aktiviteter, som bestyrelsen har uddelegeret 

til disse. Disse grupper skal bestå af 

fagfolk, herunder fra 

forskningsorganisationer, SMV'er og 

jernbaneoperatører, og skal arbejde på en 

gennemskuelig måde. 



 

 

 

Ændring  66 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 15.3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændring 

b) bidrag i naturalier fra andre medlemmer 

end Unionen og deres associerede enheder 

bestående af de omkostninger, som de 

påføres ved gennemførelsen af indirekte 

aktioner, med fradrag af bidraget fra 

fællesforetagendet S2R og alle andre EU-

bidrag til disse omkostninger. 

b) bidrag i naturalier eller kontanter fra 

andre medlemmer end Unionen og deres 

associerede enheder bestående af de 

omkostninger, som de påføres ved 

gennemførelsen af indirekte aktioner, med 

fradrag af bidraget fra fællesforetagendet 

S2R og alle andre EU-bidrag til disse 

omkostninger. 

 

Ændring  67 

Forslag til forordning 

Bilag 1 – punkt 19 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Den administrerende direktør rapporterer 

årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 

vedkommendes opgaver i 

overensstemmelse med fællesforetagendet 

S2R's finansielle bestemmelser. 

1. Den administrerende direktør rapporterer 

årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 

vedkommendes opgaver i 

overensstemmelse med fællesforetagendet 

S2R's finansielle bestemmelser. 

2. Senest den 15. februar hvert år 

forelægger den administrerende direktør 

med henblik på godkendelse bestyrelsen en 

årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, 

som fællesforetagendet S2R har gjort i det 

foregående kalenderår, navnlig med hensyn 

til den årlige arbejdsplan for det 

pågældende år. Denne rapport skal bl.a. 

omfatte oplysninger om følgende: 

2. Senest to måneder efter hvert 

regnskabsårs afslutning forelægger den 

administrerende direktør med henblik på 

godkendelse bestyrelsen en årlig 

aktivitetsrapport om de fremskridt, som 

fællesforetagendet S2R har gjort i det 

foregående kalenderår, navnlig med hensyn 

til den årlige arbejdsplan for det 

pågældende år. Denne rapport skal bl.a. 

omfatte oplysninger om følgende: 

a) forsknings- og innovationsaktioner samt 

andre aktioner, der er gennemført, og de 

tilhørende udgifter 

a) forsknings- og innovationsaktioner samt 

andre aktioner, der er gennemført, og de 

tilhørende udgifter 

b) de indsendte forslag til aktioner 

udspecificeret på deltagertype, såsom 

SMV'er, og land 

b) de indsendte forslag til aktioner 

udspecificeret på deltagertype, såsom 

SMV'er, og land 

c) de aktioner, der er udvalgt til at modtage c) de aktioner, der er udvalgt til at modtage 



 

 

støtte, udspecificeret på deltagertype, 

såsom SMV'er, og land og med angivelse 

af fællesforetagendet S2R's bidrag til de 

enkelte deltagere og aktioner. 

støtte, udspecificeret på deltagertype, 

såsom SMV'er, og land og med angivelse 

af fællesforetagendet S2R's bidrag til de 

enkelte deltagere og aktioner. 

Når den årlige aktivitetsrapport er 

godkendt af bestyrelsen, fremsendes den til 

gruppen af repræsentanter for staterne og 

gøres offentligt tilgængelig. 

Når den årlige aktivitetsrapport er 

godkendt af bestyrelsen, fremsendes den til 

gruppen af repræsentanter for staterne og 

gøres offentligt tilgængelig. 

3. Fællesforetagendet S2R rapporterer 

årligt til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

3. Fællesforetagendet S2R's 

regnskabsfører sender senest den 1. marts 

i det følgende regnskabsår det foreløbige 

årsregnskab til Kommissionens 

regnskabsfører og Revisionsretten. 

4. Fællesforetagendet S2R's regnskaber 

gennemgås af et uafhængigt 

revisionsorgan som fastlagt i artikel 60, 

stk. 5, i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

 

Fællesforetagendet S2R's regnskaber 

gennemgås ikke af Revisionsretten. 

Fællesforetagendet S2R sender senest den 

31. marts i det følgende regnskabsår 

beretningen om den budgetmæssige og 

økonomiske forvaltning til Europa-

Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten. 

 Ved modtagelsen af Revisionsrettens 

bemærkninger om fællesforetagendet 

S2R's foreløbige årsregnskab opstiller 

regnskabsføreren, i medfør af artikel 148 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

det endelige årsregnskab for 

fællesforetagendet S2R, og den 

administrerende direktør sender det til 

bestyrelsen med henblik på udtalelse. 

 Bestyrelsen afgiver en udtalelse om 

fællesforetagendet S2R's endelige 

årsregnskab. 

 Den administrerende direktør sender 

senest den 1. juli efter det afsluttede 

regnskabsår det endelige årsregnskab 

ledsaget af bestyrelsens udtalelse til 

Europa-Parlamentet, Rådet, 

Kommissionen og Revisionsretten. 

 Det endelige årsregnskab offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende senest 

den 15. november det følgende år. 



 

 

 Den administrerende direktør fremsender 

senest den 30. september et svar til 

Revisionsretten på de bemærkninger, som 

denne har fremsat i forbindelse med sin 

årsberetning. Den administrerende 

direktør fremsender ligeledes dette svar til 

bestyrelsen. 

 Hvis Europa-Parlamentet anmoder 

derom, skal den administrerende direktør 

forelægge det alle de oplysninger, der er 

nødvendige for, at dechargeproceduren 

vedrørende det pågældende regnskabsår 

kan forløbe tilfredsstillende, jf. 

artikel 165, stk. 3, i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

 


