
 

 

P7_TA(2014)0347 

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης 

Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο 

να γνωμοδοτήσει (C7-0034/2014), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-

0259/2014), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 

293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το 

Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

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

στην Επιτροπή. 



 

 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 

του προγράμματος-πλαισίου για την 

έρευνα και την καινοτομία για την 

περίοδο 2014-2020 «Ορίζων 2020» 
(πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020»)12 

επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 

αντίκτυπο των προσπαθειών έρευνας και 

καινοτομίας, συνδυάζοντας 

χρηματοδοτικούς πόρους από την ΕΕ και 

τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε 

τομείς στους οποίους η έρευνα και η 

καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 

ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 

της Ένωσης και να συνδράμουν στην 

αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η 

συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 

συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 

χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 

επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει του 

άρθρου 187 της Συνθήκης. 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 (πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζων 2020») επιδιώκει να διασφαλίσει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έρευνα και 

την καινοτομία, συνδυάζοντας 

χρηματοδοτικούς πόρους από το 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» και 

από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 

τομείς στους οποίους η έρευνα και η 

καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 

ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 

της Ένωσης, να λειτουργήσουν ως μοχλός 

για ιδιωτικές επενδύσεις και να 

συνδράμουν στην αντιμετώπιση 

κοινωνικών προκλήσεων. Οι συμπράξεις 

αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμη δέσμευση, που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ισόρροπη 

συνδρομή όλων των εταίρων, θα πρέπει 

να έχουν υποχρέωση λογοδοσίας για την 

επίτευξη των στόχων τους, και θα πρέπει 

να είναι ευθυγραμμισμένες με τους 

στρατηγικούς στόχους της Ένωσης όσον 

αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτομία. Ο τρόπος διακυβέρνησης και 

λειτουργίας των συμπράξεων αυτών θα 

πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, 

αποτελεσματικός και αποδοτικός και να 

παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή 

βάσει μακροπρόθεσμης δέσμευσης σε 

ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών 

στα συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 

Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 

να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 

συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 

συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της 

Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 

αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



 

 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12α ("το 

Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο "). 

__________________ __________________ 

12 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζων 2020»]. 12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του προγράμματος-

πλαισίου «Ορίζων 2020) για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 104) 

 12α Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 

30.12.2006, σ. 1). 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 

…/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 

για τον καθορισμό του ειδικού 

προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-

2020)13, στήριξη μπορεί να παρέχεται σε 

κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 

βάσει του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που 

προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1291/2013 και την απόφαση αριθ. 

2013/743/ΕΕ13 του Συμβουλίου, στήριξη 

μπορεί να παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις 

που συγκροτούνται βάσει του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», υπό τους όρους που 

προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 

__________________ __________________ 

13 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020»]. 

13 Απόφαση του Συμβουλίου 2013/743/ΕΕ, 

της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον 

καθορισμό του ειδικού προγράμματος 

υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 

2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 

έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) 

και για την κατάργηση των αποφάσεων 

2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 



 

 

2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 

της 20.12.2013, σ. 965). 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (εφεξής 

«κοινή επιχείρηση S2R») θα πρέπει να 

είναι μια ΣΔΙΤ που θα στοχεύει στην 

τόνωση και τον καλύτερο συντονισμό των 

επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία στην Ένωση στον τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, ώστε να 

επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η 

μετάβαση προς μια περισσότερο 

ολοκληρωμένη, αποδοτική, βιώσιμη και 

ελκυστική αγορά σιδηροδρομικών 

μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με τις 

επιχειρηματικές ανάγκες του τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών και τον 

γενικό στόχο επίτευξης του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. 

Συγκεκριμένα, η κοινή επιχείρηση S2R θα 

πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων που ορίζονται στη Λευκή 

Βίβλο του 2011 και την τέταρτη δέσμη 

μέτρων για τους σιδηροδρόμους, μεταξύ 

των οποίων είναι η βελτιωμένη απόδοση 

του τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών προς όφελος των οικονομικών 

των κρατών· η σημαντική επέκταση ή 

αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας 

του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να οι 

σιδηρόδρομοι να είναι σε θέση να 

ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τους 

άλλους τρόπους μεταφορών και να 

αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών· η βελτίωση 

της ποιότητας των σιδηροδρομικών 

δρομολογίων για να καλυφθούν οι ανάγκες 

των επιβατών των σιδηροδρόμων και των 

πρακτόρων μεταφορών· η άρση των 

τεχνικών εμποδίων που αποτελούν 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα όσον 

αφορά τη διαλειτουργικότητα· και η 

(7) Η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (εφεξής 

«κοινή επιχείρηση S2R») θα πρέπει να 

είναι μια ΣΔΙΤ που θα στοχεύει στην 

τόνωση και τον καλύτερο συντονισμό των 

επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία στην Ένωση στον τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, 

δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες 

απασχόλησης, ώστε να επιταχυνθεί και να 

διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια 

περισσότερο ολοκληρωμένη, φιλική προς 

το χρήστη, αποδοτική, βιώσιμη και 

ελκυστική αγορά σιδηροδρομικών 

μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με τις 

επιχειρηματικές ανάγκες του τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών και τον 

γενικό στόχο επίτευξης του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. 

Συγκεκριμένα, η κοινή επιχείρηση S2R θα 

πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων που ορίζονται στη Λευκή 

Βίβλο του 2011 και την τέταρτη δέσμη 

μέτρων για τους σιδηροδρόμους, μεταξύ 

των οποίων είναι η βελτιωμένη απόδοση 

του τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών προς όφελος των οικονομικών 

των κρατών· η σημαντική επέκταση ή 

αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας 

του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να οι 

σιδηρόδρομοι να είναι σε θέση να 

ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τους 

άλλους τρόπους μεταφορών και να 

αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών· η βελτίωση 

της ποιότητας των σιδηροδρομικών 

δρομολογίων για να καλυφθούν οι ανάγκες 

των επιβατών των σιδηροδρόμων και των 

πρακτόρων μεταφορών· η άρση των 

τεχνικών εμποδίων που αποτελούν 



 

 

μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων 

που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές. Η πρόοδος της κοινής 

επιχείρησης S2R στην επίτευξη των 

στόχων αυτών πρέπει να υπολογίζεται με 

βάση βασικούς δείκτες επιδόσεων. 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα όσον 

αφορά τη διαλειτουργικότητα· και η 

μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων 

που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές. Η πρόοδος της κοινής 

επιχείρησης S2R στην επίτευξη των 

στόχων αυτών πρέπει να υπολογίζεται με 

βάση βασικούς δείκτες επιδόσεων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει 

να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και 

διαφανή, παρέχοντας εγκαίρως κάθε 

σχετική πληροφορία στα κατάλληλα 

όργανά της, καθώς και προωθώντας τις 

δραστηριότητές της, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 

διάδοσης πληροφοριών στο ευρύτερο 

κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός των 

οργάνων της κοινής επιχείρησης S2R θα 

πρέπει να δημοσιοποιείται. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» θα πρέπει να συμβάλει στην 

γεφύρωση του χάσματος έρευνας και 

καινοτομίας εντός της Ένωσης δια της 

προώθησης συνεργειών με τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

(ταμεία ΕΔΕΤ). Κατά συνέπεια, η κοινή 

επιχείρηση S2R θα πρέπει να επιδιώκει 

την ανάπτυξη στενών αλληλεπιδράσεων 

με τα ΕΔΕΤ, οι οποίες μπορούν να 

συμβάλουν ειδικά στην ενίσχυση των 

τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας 



 

 

στον τομέα της κοινής επιχείρησης S2R, 

καθώς και στην υποστήριξη έξυπνων 

προσπαθειών εξειδίκευσης. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για την επίτευξη των στόχων της, η 

κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να 

παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως 

με τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη 

και με τα πλέον κατάλληλα μέτρα, όπως 

δημόσιες συμβάσεις ή καταβολή 

επιχορηγήσεων κατόπιν προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων. 

(12) Για την επίτευξη των στόχων της και 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη 

συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων, ιδίως 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) και άλλων επενδυτών και για την 

υποστήριξη του εκσυγχρονισμού ενός 

ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, η κοινή 

επιχείρηση S2R θα πρέπει να παρέχει τη 

συνεισφορά της Ένωσης στις δράσεις 

μέσω ανοικτών και διαφανών 

διαδικασιών κυρίως με τη μορφή 

επιχορηγήσεων προς τα μέλη, όπως 

δημόσιες συμβάσεις ή καταβολή 

επιχορηγήσεων κατόπιν ανοικτών και 

διαφανών προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων.  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση 

και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 

διαδικασιών χρηματοδότησης της 

έρευνας και της καινοτομίας, οι κοινές 

επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώνουν απλά 

μοντέλα διοίκησης και να αποφεύγουν τις 

δέσμες κανόνων που διαφέρουν από 

εκείνους στο πρόγραμμα-πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 

 



 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να 

λειτουργεί κατά τρόπο διαφανή, 

παρέχοντας κάθε σχετική διαθέσιμη 

πληροφορία στους κατάλληλους φορείς 

της, καθώς και προωθώντας αναλόγως τις 

δραστηριότητές της. 

(13) Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να 

λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και 

διαφανή και να θεσπίσει έναν μηχανισμό 

διαβούλευσης με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς που 

χρησιμοποιούν τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες του τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, παρέχοντας 

κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία στους 

κατάλληλους φορείς της, καθώς και 

προωθώντας αναλόγως τις δραστηριότητές 

της.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει 

επίσης να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα 

που διαχειρίζεται η Επιτροπή για να 

εξασφαλίσει άνοιγμα και διαφάνεια και να 

διευκολύνει τη συμμετοχή. Κατά 

συνέπεια, οι προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων που δρομολογούνται από την 

κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει επίσης 

να δημοσιεύονται στην ενιαία πύλη για 

τους συμμετέχοντες καθώς και μέσω 

άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα 

οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

Επιπλέον, η κοινή επιχείρηση S2R θα 

πρέπει να διαθέτει χρήσιμα δεδομένα 

σχετικά με, μεταξύ άλλων, προτάσεις, 

αιτήσεις, επιχορηγήσεις και 

συμμετέχοντες, τα οποία θα 

περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά 

συστήματα διάδοσης των 

αποτελεσμάτων και υποβολής εκθέσεων 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα 



 

 

οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, σε 

κατάλληλη μορφή και με την 

περιοδικότητα που αντιστοιχεί στις 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της 

Επιτροπής. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης 

αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 

11, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», οι κοινές τεχνολογικές 

πρωτοβουλίες, ως ειδικό μέσο 

χρηματοδότησης του προγράμματος-

πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε εις βάθος αξιολόγηση, η 

οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

ανάλυση του ανοικτού χαρακτήρα, της 

διαφάνειας και της αποδοτικότητας των 

συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

βάσει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ.   

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 

χρηματοδοτούμενες από την κοινή 

επιχείρηση S2R θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 

/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά με 

τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και 

διάδοσης του «Ορίζοντας 2020» - 

Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και την 

καινοτομίας (2014-2020).16 

(16) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 

χρηματοδοτούμενες από την κοινή 

επιχείρηση S2R θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 

1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. Η κοινή επιχείρηση 

S2R θα πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζει 

τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων αυτών 

βάσει των οικείων μέτρων που 

εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

__________________ __________________ 



 

 

16 ΕΕ … [κανόνες συμμετοχής του 

«Ορίζοντας 2020»]. 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 

συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 

2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 

καινοτομίας (2014-2020)» και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

81). 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τους ορισμούς του 

ΟΟΣΑ όσον αφορά το επίπεδο 

τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) στην 

ταξινόμηση των δραστηριοτήτων 

τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης 

προϊόντος και επίδειξης. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση 

και εναρμόνιση, όλες οι προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 

Κοινής Επιχείρησης S2R πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 



 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Σύμφωνα με το άρθρο 287 

παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 

πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού 

ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 

αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 

του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 

των εν λόγω οργάνων ή οργανισμών από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 60 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, οι λογαριασμοί των 

οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 

209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 πρέπει να εξετάζονται από 

ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, ο 

οποίος γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, για 

την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των 

υποκείμενων πράξεων. Για την αποφυγή 

αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 

έλεγχο των λογαριασμών κρίνεται 

δικαιολογημένο οι λογαριασμοί της 

κοινής επιχείρησης S2R να μην 

υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

(21) Δεδομένης της ειδικής φύσης και του 

τρέχοντος καθεστώτος των κοινών 

επιχειρήσεων και προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνοχή με το έβδομο 

πρόγραμμα-πλαίσιο, οι κοινές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακολουθούν 

να υπάγονται σε χωριστή διαδικασία 

απαλλαγής. Κατά παρέκκλιση από το 

άρθρο 60 παράγραφος 7 και το άρθρο 209 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, η απαλλαγή ως προς την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής 

επιχείρησης S2R θα πρέπει να χορηγείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, 

οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 δεν θα πρέπει να ισχύουν για 

την συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 

επιχείρηση S2R, αλλά θα πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται στο μέτρο του δυνατού 

με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για 

οργανισμούς βάσει του άρθρου 208 αυτού 

του κανονισμού. Ο λογιστικός έλεγχος και 

o έλεγχος της νομιμότητας και της 

κανονικότητας των υποκείμενων 

πράξεων θα πρέπει να ασκούνται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Δεδομένης της σημασίας της 

συνεχούς καινοτομίας για την 

ανταγωνιστικότητα του τομέα 

μεταφορών της Ένωσης και δεδομένου 

του αριθμού κοινών επιχειρήσεων στον εν 

λόγω τομέα, θα πρέπει να καταρτιστεί 

εγκαίρως ανάλυση, ιδίως ενόψει της 

ενδιάμεσης αξιολόγησης του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», σχετικά με την καταλληλότητα 



 

 

των προσπαθειών όσον αφορά τη 

συνεργατική έρευνα στον τομέα των 

μεταφορών. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τον συντονισμό και τη διαχείριση 

των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 

και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό 

σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή 

επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση 

Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

1. Για τον συντονισμό και τη διαχείριση 

των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 

και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό 

σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή 

επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση 

Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διάρκεια 

του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», πρέπει να δρομολογηθούν 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης S2R έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο. Σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

μπορούν να δημοσιευθούν έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να συμβάλει στη δημιουργία του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού 

Χώρου, σε ταχύτερη και οικονομικότερη 

μετάβαση προς ένα περισσότερο 

ελκυστικό, ανταγωνιστικό, αποδοτικό και 

βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα 

σιδηροδρομικών μεταφορών και στη 

στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές 

στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με 

ολοκληρωμένη και συντονισμένη 

προσέγγιση που πραγματεύεται τις ανάγκες 

έρευνας και καινοτομίας του συστήματος 

σιδηροδρομικών μεταφορών και των 

(β) να συμβάλει στη δημιουργία του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού 

Χώρου, σε ταχύτερη και οικονομικότερη 

μετάβαση προς ένα περισσότερο 

ελκυστικό, φιλικό προς τον χρήστη 

(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα), ανταγωνιστικό, 

αποδοτικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό 

σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών, στη 

στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές 

στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς 

και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και 

ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού 



 

 

χρηστών του. Η προσέγγιση αυτή θα 

καλύπτει το τροχαίο υλικό, τις υποδομές 

και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για τα 

τμήματα της αγοράς των εμπορευματικών 

μεταφορών και των μεταφορών μεγάλων 

αποστάσεων, των περιφερειακών, τοπικών 

και αστικών επιβατικών μεταφορών, 

καθώς και τις διατροπικές συνδέσεις των 

σιδηροδρόμων και άλλους τρόπους 

μεταφοράς, παρέχοντας στους χρήστες 

ολοκληρωμένη λύση «από άκρο σε άκρο» 

για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις 

σιδηροδρομικές μετακινήσεις και 

μεταφορές (από την υποστήριξη των 

συναλλαγών έως τη συνδρομή κατά τη 

διαδρομή)· 

σιδηροδρομικού τομέα, με ολοκληρωμένη 

και συντονισμένη προσέγγιση που 

πραγματεύεται τις ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του συστήματος 

σιδηροδρομικών μεταφορών και των 

χρηστών του. Η προσέγγιση αυτή θα 

καλύπτει το τροχαίο υλικό, τις υποδομές 

και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για τα 

τμήματα της αγοράς των εμπορευματικών 

μεταφορών και των μεταφορών μεγάλων 

αποστάσεων, των περιφερειακών, τοπικών 

και αστικών επιβατικών μεταφορών, 

καθώς και τις διατροπικές συνδέσεις των 

σιδηροδρόμων και άλλους τρόπους 

μεταφοράς, παρέχοντας στους χρήστες 

ολοκληρωμένη λύση «από άκρο σε άκρο» 

για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις 

σιδηροδρομικές μετακινήσεις και 

μεταφορές (από την υποστήριξη των 

συναλλαγών έως τη συνδρομή κατά τη 

διαδρομή)· 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) να ενεργεί ως κεντρικό σημείο 

αναφοράς για δράσεις έρευνας και 

καινοτομίας σχετικά με τους 

σιδηροδρόμους, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ένωσης, 

εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ 

των έργων και παρέχοντας όλες τις 

σχετικές πληροφορίες στους 

ενδιαφερόμενους· 

(δ) να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για 

δράσεις έρευνας και καινοτομίας σχετικά 

με τους σιδηροδρόμους, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ένωσης, 

εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ 

των έργων και παρέχοντας όλες τις 

σχετικές πληροφορίες στους 

ενδιαφερόμενους· 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή και 

τη στενή συνεργασία όλων των οικείων 

ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας των σιδηροδρόμων και 

ε) να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή και 

τη στενή συνεργασία όλων των οικείων 

ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας των σιδηροδρόμων και 



 

 

εκτός της παραδοσιακής σιδηροδρομικής 

βιομηχανίας και ιδίως των εξής: 

κατασκευαστών σιδηροδρομικού 

εξοπλισμού (τροχαίου υλικού και 

συστημάτων ελέγχου συρμών) και της 

αλυσίδας προμήθειάς τους, διαχειριστών 

υποδομών, φορέων εκμετάλλευσης 

σιδηροδρόμων (επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών), εταιρειών 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

σιδηροδρομικών οχημάτων, φορέων 

πιστοποίησης, επαγγελματικών ενώσεων 

προσωπικού, ενώσεων χρηστών 

(επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών), καθώς και των οικείων 

επιστημονικών ιδρυμάτων ή της οικείας 

επιστημονικής κοινότητας. Ενθαρρύνεται η 

συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ), όπως προβλέπεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής20. 

εκτός της παραδοσιακής σιδηροδρομικής 

βιομηχανίας και ιδίως των εξής: 

κατασκευαστών σιδηροδρομικού 

εξοπλισμού (τροχαίου υλικού και 

συστημάτων ελέγχου συρμών και 

διαχείρισης της κυκλοφορίας) και της 

αλυσίδας προμήθειάς τους, διαχειριστών 

υποδομών, φορέων εκμετάλλευσης 

σιδηροδρόμων (επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών), εταιρειών 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

σιδηροδρομικών οχημάτων, φορέων 

πιστοποίησης, επαγγελματικών ενώσεων 

προσωπικού, ενώσεων χρηστών 

(επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών), καθώς και των οικείων 

επιστημονικών ιδρυμάτων ή της οικείας 

επιστημονικής κοινότητας. Ενθαρρύνεται η 

συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ), όπως προβλέπεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής20. 

__________________ __________________ 

20 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). 

20 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) να εφαρμόζει μέτρα που προωθούν 

τη συμμετοχή ΜΜΕ, πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, 

θα πρέπει να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που 

εμποδίζουν τη συμμετοχή 

νεοεισερχομένων στην Κοινή Επιχείρηση 

S2R. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 



 

 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εβ) να επιδιώκει τη 

συμπληρωματικότητα και τις στενές 

συνέργειες με τα με τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ), ώστε να συμβάλει στη γεφύρωση 

του χάσματος έρευνας και καινοτομίας 

στην Ευρώπη. Κατά περίπτωση, να 

προωθεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

του προγράμματος-πλαισίου "Ορίζων 

2020"και αυτών των Ταμείων και να 

ενθαρρύνει τη σωρευτική ή συνδυασμένη 

χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

μέτρα θα στοχεύουν στην πλήρη 

εκμετάλλευση του δυναμικού της 

δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης 

βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

την οικονομική και κοινωνική επίπτωση 

της έρευνας και της καινοτομίας. Τα 

μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο, 

αλλά και συμπληρωματικό όσον αφορά 

τις πολιτικές και τις δράσεις των ΕΔΕΤ. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 

της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail 

ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 

ΕΖΕΣ, και καταβάλλεται από τις πιστώσεις 

που διατίθενται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο 

του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

για τους οργανισμούς που αναφέρονται 

στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού. 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 

της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail 

ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 

από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 

και καταβάλλεται από τις πιστώσεις που 

διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού 

προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

για τους οργανισμούς που αναφέρονται 



 

 

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού. 

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πρόσθετοι πόροι προς συμπλήρωση της 

συνεισφοράς που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 δύναται να διατεθούν από 

άλλα μέσα της Ένωσης με σκοπό την 

υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη 

των ώριμων αποτελεσμάτων της κοινής 

επιχείρησης S2R. 

2. Πρόσθετοι πόροι προς συμπλήρωση της 

συνεισφοράς που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 δύναται να διατεθούν από 

άλλα μέσα της Ένωσης με σκοπό την 

υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη 

των ώριμων καινοτόμων αποτελεσμάτων 

της κοινής επιχείρησης S2R. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ και δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 

αναγκαίων δεδομένων ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 

θέση να διαμορφώνει την οικεία πολιτική 

έρευνας και καινοτομίας και να 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον 

αφορά τη διάδοση και την υποβολή 

εκθέσεων· 

δ) τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των 

αναγκαίων δεδομένων ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε 

θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 

όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή 

εκθέσεων, μεταξύ άλλων στην ενιαία πύλη 

για τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω 

άλλων ηλεκτρονικών μέσων του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα 

οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

 δα) τις διατάξεις για τη δημοσίευση των 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της 

κοινής επιχείρησης S2R, μεταξύ άλλων 

στην ενιαία πύλη για τους συμμετέχοντες 

καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων διάδοσης του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» τα οποία διαχειρίζεται 

η Επιτροπή. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 



 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 

συνεισφορών σε είδος που αναφέρονται 

στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 

άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 

καταστατικού που παρατίθεται στο 

παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

λογιστικής καταγραφής κόστους των 

αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 

λογιστικά πρότυπα της χώρας 

εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 

τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα / διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 

δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 

εξωτερικό ελεγκτή που ορίζεται από την 

οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των 

συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή 

επιχείρηση S2R. Στην περίπτωση που 

εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες, 

η αποτίμηση δύναται να ελεγχθεί από την 

κοινή επιχείρηση S2R, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 20 του καταστατικού. 

4. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των 

συνεισφορών που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο 

άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 

καταστατικού που παρατίθεται στο 

παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές 

λογιστικής καταγραφής κόστους των 

αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα 

λογιστικά πρότυπα της χώρας 

εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και 

τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα / διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 

δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 

εξωτερικό ελεγκτή που ορίζεται από την 

οικεία οντότητα. Η μέθοδος αποτίμησης 

μπορεί να επαληθεύεται από την κοινή 

επιχείρηση S2R σε περίπτωση που 

προκύψει κάποια αμφιβολία από την 

πιστοποίηση. Για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες που 

προκύπτουν από συμπληρωματικές 

δραστηριότητες δεν υποβάλλονται σε 

έλεγχο από την κοινή επιχείρηση S2R ή 

από άλλο οργανισμό της Ένωσης. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Επιπλέον της παραγράφου 5, η 

Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει 

κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

προς την κοινή επιχείρηση S2R ή να 

κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 

του καταστατικού που παρατίθεται στο 

παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη ή 

οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν 

καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο 

εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα 

τις συνεισφορές που αναφέρονται στην 

6. Επιπλέον της παραγράφου 5, η 

Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει 

κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

προς την κοινή επιχείρηση S2R ή να 

κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 

του καταστατικού που παρατίθεται στο 

παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη ή 

οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν 

καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο 

εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα 

τις συνεισφορές που αναφέρονται στην 



 

 

παράγραφο 2. παράγραφο 2. Η απόφαση της Επιτροπής 

δεν παρακωλύει την επιστροφή 

επιλέξιμων δαπανών που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί ή για τις οποίες έχουν 

αναληφθεί δεσμεύσεις από τα μέλη ή την 

κοινή επιχείρηση SR2 τη στιγμή κατά την 

οποία κοινοποιείται η προαναφερθείσα 

απόφαση στην κοινή επιχείρηση SR2. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η κοινή επιχείρηση S2R αποφασίζει τους 

ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 

σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 

[κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 

με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 

για τους οργανισμούς που αναφέρονται 

στο άρθρο 209 του δημοσιονομικού 

κανονισμού]. 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η κοινή 

επιχείρηση S2R αποφασίζει τους ειδικούς 

δημοσιονομικούς κανόνες της σύμφωνα με 

το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 

[κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 

με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 

για τις ΣΔΙΤ].  

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 

σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 

απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την 

οποία αναθέτει στον εκτελεστικό 

διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 

που ανήκουν στην αρμόδια για τους 

διορισμούς αρχή και καθορίζει τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 

ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση 

αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 

σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 

απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

και του άρθρου 6 του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την 

οποία αναθέτει στον εκτελεστικό 

διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 

που ανήκουν στην αρμόδια για τους 

διορισμούς αρχή και καθορίζει τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 

ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση 

αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής 



 

 

έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω 

τις εν λόγω αρμοδιότητες. 
υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό 

συμβούλιο σχετικά με τις ανατεθείσες 

αρμοδιότητες και έχει το δικαίωμα να 

μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω 

αρμοδιότητες. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στην περίπτωση εξωσυμβατικής 

ευθύνης, η κοινή επιχείρηση S2R 

αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη 

προκαλέσει το προσωπικό της κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα 

με τις κοινές γενικές αρχές στις νομοθεσίες 

των κρατών μελών. 

2. Στην περίπτωση εξωσυμβατικής 

ευθύνης, η κοινή επιχείρηση S2R 

αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί 

από το προσωπικό της ή τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα 

με τις κοινές γενικές αρχές στις νομοθεσίες 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή 

διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της 

κοινής επιχείρησης S2R. Η Επιτροπή 

διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 2018 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 

αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις 

παρατηρήσεις της. 

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 

διενεργεί, με τη βοήθεια ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση αξιολόγηση 

της κοινής επιχείρησης S2R, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και το 

άνοιγμα προς αυτές, καθώς και σχετικά 

με τη διοικητική λειτουργία της κοινής 

επιχείρησης S2R, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην αντιμετώπιση τυχόν διοικητικών 

προκλήσεων ή επιβαρύνσεων. Η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

την αξιολόγηση αυτή, η οποία περιέχει τα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης και 

παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η 

Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης 



 

 

αξιολόγησης της κοινής επιχείρησης S2R 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εις βάθος 

και την ενδιάμεση αξιολόγηση που 

αναφέρονται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.  

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού όσον αφορά τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

στην κοινή επιχείρηση S2R εντάσσεται 

στο πλαίσιο της απαλλαγής που 
χορηγείται στην Επιτροπή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 

319 της Συνθήκης. 

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 

του άρθρου 60 παράγραφος 7 και του 

άρθρου 209 του κανονισμού (EE, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η απαλλαγή ως 

προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

της κοινής επιχείρησης S2R χορηγείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στους 

δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 

επιχείρησης S2R. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η κοινή επιχείρηση S2R συνεργάζεται 

πλήρως με τα θεσμικά όργανα που 

συμμετέχουν στη διαδικασία για τη 

χορήγηση απαλλαγής και παρέχει, εφόσον 

συντρέχει λόγος, κάθε απαιτούμενη 

πρόσθετη πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, 

ενδέχεται να της ζητηθεί να 

εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις με τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα ή τους 

αρμόδιους οργανισμούς και να επικουρεί 

στο έργο του τον κύριο διατάκτη της 

Επιτροπής. 

Διαγράφεται 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 



 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 

παράγραφος 4 του καταστατικού που 

παρατίθεται στο παράρτημα Ι, η κοινή 

επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο σε 

υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά 

πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή 

επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους 

χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς 

και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 

για τη διενέργεια των ελέγχων τους. 

1. Η κοινή επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο 

σε υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά 

πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή 

επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους 

χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς 

και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 

για τη διενέργεια των ελέγχων τους. 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα μέλη του προσωπικού της κοινής 

επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής 

και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στην 

OLAF οποιεσδήποτε περιπτώσεις απάτης 

έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων ή εντολών 

τους, χωρίς να καθίστανται επ’ ουδενί 

υπεύθυνοι για αυτές τις περιπτώσεις 

απάτης εξαιτίας της γνωστοποίησης. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Δεδομένου ότι γενικός στόχος του 

προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση 

και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 

διαδικασιών χρηματοδότησης της 

έρευνας και της καινοτομίας, οι κοινές 

επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώνουν απλά 



 

 

μοντέλα διοίκησης και να αποφεύγουν τις 

δέσμες κανόνων που διαφέρουν από 

εκείνους στο πρόγραμμα-πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020». 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ως «συνδεδεμένο μέλος» νοείται νομική 

οντότητα ή ομάδα ή κοινοπραξία νομικών 

οντοτήτων, η οποία έχει συσταθεί σε 

κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με την οριζόμενη 

στη ρήτρα 4 παρ. 2 διαδικασία, πληροί τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη ρήτρα 4 

παράγραφοι 3 και 4 και έχει αποδεχθεί το 

παρόν καταστατικό υπογράφοντας σχετική 

επιστολή έγκρισης ∙ 

1. Ως «συνδεδεμένο μέλος» νοείται νομική 

οντότητα ή ομάδα ή κοινοπραξία νομικών 

οντοτήτων, η οποία έχει συσταθεί σε 

κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με την οριζόμενη 

στη ρήτρα 4 παράγραφος 2 διαδικασία, 

πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη 

ρήτρα 4 παράγραφοι 3 και 4 και έχει 

αποδεχθεί το παρόν καταστατικό 

υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης, 

μετά από απόφαση του αρμόδιου για την 

διακυβέρνησή της οργάνου· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» 

νοείται συνεισφέρων που παρατίθεται στο 

παράρτημα ΙΙ, ο οποίος έχει δεσμευθεί 

μεμονωμένα να συνεισφέρει τουλάχιστον 

30 εκατομμύρια EUR για τη διάρκεια της 

κοινής επιχείρησης S2R και έχει αποδεχθεί 

το παρόν καταστατικό υπογράφοντας 

σχετική επιστολή έγκρισης·  

2. ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» 

νοείται ανεξάρτητη νομική οντότητα η 

οποία έχει δεσμευθεί μεμονωμένα να 

συνεισφέρει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια 

EUR για τη διάρκεια της κοινής 

επιχείρησης S2R, με βάση ένα κοινό 

όραμα, και έχει αποδεχθεί το παρόν 

καταστατικό υπογράφοντας σχετική 

επιστολή έγκρισης, μετά από απόφαση 

του αρμόδιου για την διακυβέρνησή τους 

οργάνου. Τα ιδρυτικά μέλη παρατίθενται 

στο παράρτημα II· 

 



 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. ως «προγράμματα καινοτομίας» ή «ΠΚ» 

νοούνται τα θεματικά πεδία γύρω από τα 

οποία θα διαρθρωθεί το γενικό σχέδιο S2R 

που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Τα ΠΚ 

επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους 

να προσφέρουν οφέλη βέλτιστης απόδοσης 

σε ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα και αντιπροσωπεύουν 

προσέγγιση του συστήματος των 

σιδηροδρομικών μεταφορών. Με την 

επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού 

συμβουλίου για την τροποποίηση της 

διάρθρωσης αυτής, το γενικό σχέδιο S2R 

θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία 

τουλάχιστον των πέντε ακόλουθων ΠΚ: 

3. ως «προγράμματα καινοτομίας» ή «ΠΚ» 

νοούνται τα θεματικά πεδία γύρω από τα 

οποία θα διαρθρωθεί το γενικό σχέδιο S2R 

που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Τα ΠΚ 

επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους 

να προσφέρουν οφέλη βέλτιστης απόδοσης 

σε ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα και αντιπροσωπεύουν 

προσέγγιση προσανατολισμένη στις 

ανάγκες του συστήματος των 

σιδηροδρομικών μεταφορών και των 

πελατών. Ο καθορισμός ΠΚ επιτρέπει 

επίσης την ανάπτυξη και δοκιμή 

πρωτοποριακών καινοτόμων ιδεών. Με 

την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού 

συμβουλίου για την τροποποίηση της 

διάρθρωσης αυτής, το γενικό σχέδιο S2R 

θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία 

τουλάχιστον των πέντε ακόλουθων ΠΚ: 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Αποδοτικά ως προς το κόστος και 

αξιόπιστα τρένα υψηλής χωρητικότητας·  

(α) Αποδοτικά ως προς το κόστος και 

αξιόπιστα τρένα, μεταξύ άλλων τρένα 

υψηλής χωρητικότητας και υψηλής 

ταχύτητας· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Αποδοτικές ως προς το κόστος και 

αξιόπιστες υποδομές υψηλής μεταφορικής 

(γ) Αποδοτικές ως προς το κόστος, 

βιώσιμες και αξιόπιστες υποδομές υψηλής 



 

 

ικανότητας∙ μεταφορικής ικανότητας· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 2 – σημείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) να συγκεντρώσει τις απαιτήσεις των 

χρηστών και να καθορίσει πρότυπα 

διαλειτουργικότητας, ώστε να 

καθοδηγηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα 

και την ανάπτυξη προς επιχειρησιακές και 

εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις· 

 

η) να συγκεντρώσει τις απαιτήσεις των 

χρηστών και να καθορίσει προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας και τεχνικά πρότυπα, 

ώστε να καθοδηγηθούν οι επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη προς 

επιχειρησιακές και εμπορικά 

αξιοποιήσιμες λύσεις· 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 2 – σημείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) να καθιερώσει και να αναπτύξει στενή 

και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ 

της Ένωσης, της βιομηχανίας κατασκευής 

σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών, όπως απαιτείται για την ανάπτυξη 

πρωτοποριακών καινοτομιών και για την 

εξασφάλιση υψηλής διείσδυσης στην 

αγορά καινοτόμων λύσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας 

λειτουργίας των σιδηροδρόμων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 

παραγόντων εκτός του παραδοσιακού 

τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών∙ 

(ι) να καθιερώσει και να αναπτύξει στενή 

και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ 

της Ένωσης, της βιομηχανίας κατασκευής 

σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών, όπως απαιτείται για την ανάπτυξη 

πρωτοποριακών καινοτομιών και για την 

εξασφάλιση υψηλής διείσδυσης στην 

αγορά καινοτόμων λύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 

που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, της 

κοινότητας λειτουργίας των σιδηροδρόμων 

και άλλων ενδιαφερόμενων ιδιωτικών ή 

δημόσιων μερών του κλάδου των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, μεταξύ 

άλλων και σε περιφερειακό επίπεδο, 
καθώς και παραγόντων εκτός του 

παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών·  

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 2 – στοιχείο ια α (νέο) 



 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ιαα) να αποτελέσει σύνδεσμο με ευρύ 

φάσμα ενδιαφερομένων μεταξύ των 

οποίων ερευνητικοί οργανισμοί και 

πανεπιστήμια· 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 

επιχείρησης S2R δεν ανταποκρίνεται στις 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 

αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 

συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 

διευθυντής ενημερώνει εγγράφως το 

μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 

διάστημα για τη διόρθωση της 

παράλειψης. Εάν η κατάσταση δεν έχει 

διορθωθεί εντός του ορισθέντος 

διαστήματος, ο εκτελεστικός διευθυντής 

συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού 

συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν θα 

ανακληθεί η ιδιότητα του μέλους που δεν 

συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 

άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. Το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί σε ένα πρώτο στάδιο 

να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου 

οιουδήποτε μέλους το οποίο δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του, αφού προβεί σε 

ακρόασή του και αφού του έχει παράσχει 

τη δυνατότητα να συμμορφωθεί. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής 

επιχείρησης S2R επιλέγονται μέσω 

ανοικτής, ανταγωνιστικής πρόσκλησης 

2. Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής 

επιχείρησης S2R επιλέγονται μέσω 

ανοικτής, ανταγωνιστικής πρόσκλησης 



 

 

υποβολής προτάσεων η οποία δεν εισάγει 

διακρίσεις. Η πρώτη πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων για συνδεδεμένα 

μέλη προκηρύσσεται το αργότερο εντός 

τριών μηνών από τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης S2R. Οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές προσκλήσεις 

διοργανώνονται αναλόγως των αναγκών 

για βασικές δεξιότητες που απαιτούνται 

για την υλοποίηση του γενικού σχεδίου 

S2R. Όλες οι προσκλήσεις δημοσιεύονται 

στον δικτυακό τόπο της S2R και, μέσω 

της ομάδας εκπροσώπων των κρατών και 

άλλων διαύλων επικοινωνίας, 

κοινοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η 

ευρύτερη δυνατή συμμετοχή για την 

επίτευξη των στόχων του γενικού σχεδίου 

S2R. Η κοινή επιχείρηση S2R ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων από 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 

εκτός του παραδοσιακού τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών. 

υποβολής προτάσεων η οποία δεν εισάγει 

διακρίσεις, την οποία προκηρύσσει η 

Επιτροπή και η οποία υπόκειται σε 

διαφανή αξιολόγηση από το διοικητικό 

συμβούλιο. Η εν λόγω αξιολόγηση ξαθ 

επιλογή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, 

τη συνάφεια και τη δυνητική 

προστιθέμενη αξία του υποψηφίου για 

την επίτευξη των στόχων της κοινής 

επιχείρησης S2R, την οικονομική 

ευρωστία του υποψηφίου και τυχόν 

δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων 

όσον αφορά τους στόχους της κοινής 

επιχείρησης S2R. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, η 

Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση 

για την επιλογή συνδεδεμένων μελών, με 

σκοπό την εξασφάλιση της γεωγραφικής 

ισορροπίας, καθώς και την ισόρροπη 

συμμετοχή των ΜΜΕ, της ερευνητικής 

κοινότητας και των φορέων από 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 

εκτός του παραδοσιακού τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 5 



 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 

παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 

της κοινής επιχείρησης S2R. Η παραίτηση 

καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι 

μήνες από τη σχετική κοινοποίηση προς τα 

υπόλοιπα μέλη, οπότε το αποχωρούν μέλος 

απαλλάσσεται όλων των υποχρεώσεων 

πλην εκείνων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 

η κοινή επιχείρηση S2R πριν από την 

παραίτηση. 

5. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 

παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 

της κοινής επιχείρησης S2R. Η παραίτηση 

καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι 

μήνες από τη σχετική κοινοποίηση προς τα 

υπόλοιπα μέλη, οπότε το αποχωρούν μέλος 

απαλλάσσεται όλων των υποχρεώσεων 

πλην εκείνων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει 

η κοινή επιχείρηση S2R πριν από την 

παραίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ανοίγει λογαριασμός για τη διευθέτηση 

των οικονομικών υποχρεώσεων που 

υφίστανται μεταξύ του μέλους που 

αποχωρεί και της κοινής επιχείρησης 

S2R. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η ιδιότητα του μέλους της κοινής 

επιχείρησης S2R δεν επιτρέπεται να 

μεταβιβασθεί σε τρίτον, εκτός εάν 

συμφωνήσει προηγουμένως ομόφωνα το 

διοικητικό συμβούλιο. 

6. Η ιδιότητα του μέλους της κοινής 

επιχείρησης S2R δεν επιτρέπεται να 

μεταβιβασθεί σε τρίτον, εκτός εάν 

συμφωνήσει προηγουμένως ομόφωνα το 

διοικητικό συμβούλιο. Η συγκατάθεση 

αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή, η 

οποία έχει δικαίωμα εναντίωσης. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 6 – στοιχείο γ) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των 

συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα 

καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 

παράγραφος 3. Οι εκπρόσωποι αυτοί 

διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

της κοινής επιχείρησης S2R, ώστε να 

εξασφαλισθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των 

(γ) τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των 

συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα 

καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 

παράγραφος 3. Τα συνδεδεμένα μέλη που 

πληρούν, ως ανεξάρτητη νομική 

οντότητα, τα κριτήρια που παρατίθενται 

στη ρήτρα 1 παράγραφος 2 [υπό την 



 

 

φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 

των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς 

και εκτός του παραδοσιακού τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών. 

έννοια της ίδιας συμμετοχής ύψους 

τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων EUR], και 

τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων του άρθρου 2 παράγραφος 

2,στοιχεία α), β) και γ), εκπροσωπούνται 

στο διοικητικό συμβούλιο. Οι λοιποί 

εκπρόσωποι διορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R 

ώστε να εξασφαλισθεί ισόρροπη 

γεωγραφική εκπροσώπηση των φορέων 

και την εκπροσώπηση ολόκληρης της 

αλυσίδας αξίας των σιδηροδρομικών 

μεταφορών, καθώς και εκτός του 

παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών. Τουλάχιστον δύο από αυτούς 

θα πρέπει να εκπροσωπούν τις 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Σιδηροδρόμων και ο 

πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ομάδας 

εκπροσώπων των κρατών συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου ως παρατηρητές.  

Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Σιδηροδρόμων συμμετέχει 

στις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου ως παρατηρητής. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ομάδας 

εκπροσώπων των κρατών έχουν το 

δικαίωμα να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

ως παρατηρητές και να λαμβάνουν μέρος 

στις συζητήσεις του, αλλά δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 



 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής 

έχει δικαίωμα, όταν συζητούνται 

ζητήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

καθηκόντων της εν λόγω επιτροπής, να 

παρίσταται στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητής 

και να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις 

του, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 8 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της 

στο διοικητικό συμβούλιο, επιδιώκει την 

εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 

S2R και των σχετικών δραστηριοτήτων 

του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 

2020», με σκοπό την προώθηση 

συνεργειών στις περιπτώσεις 

προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη 

συνεργατική έρευνα. 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) αποφασίζει για την τελική σύνθεση 

του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως με την 

επιλογή των αντιπροσώπων των 

συνδεδεμένων μελών, εκτός αυτών που 

πληρούν τα κριτήρια της ρήτρας 1 

παράγραφος 2. Η τελική επιλογή θα 

πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη 

συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων από 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 



 

 

σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 

εκτός του παραδοσιακού τομέα των 

σιδηροδρομικών μεταφορών· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ιδα) εξασφαλίζει τη διαφάνεια κατά την 

επιλογή τυχόν συμβάσεων υπεργολαβίας 

οι οποίες μπορεί να συναφθούν στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

από το διοικητικό συμβούλιο βάσει 

καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η 

Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς 

διαδικασίας επιλογής. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 

από το διοικητικό συμβούλιο, με βάση 

αξιοκρατικά κριτήρια και τις 

τεκμηριωμένες διοικητικές και 

διαχειριστικές ικανότητές του και με 

βάση την επάρκεια και την πείρα του 

στους σχετικούς τομείς, βάσει καταλόγου 

υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή μετά 

από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, 

ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αλλού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

δικαίωμα εναντίωσης. 

 Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος 

που έχει επιλεγεί από το διοικητικό 

συμβούλιο απαντά στις ερωτήσεις των 

μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας και της 

Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 



 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζα) ενημερώνει τακτικά την ομάδα 

εκπροσώπων των κρατών και την 

επιστημονική επιτροπή σε σχέση με όλα 

τα ζητήματα που αφορούν τον 

συμβουλευτικό τους ρόλο· 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 11 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων 

έχει καθεστώς παρατηρητή στο 

διοικητικό συμβούλιο και συμβάλλει στον 

καθορισμό και την εκτέλεση του γενικού 

σχεδίου S2R, επιτελώντας ιδίως τα 

ακόλουθα συμβουλευτικά καθήκοντα: 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων 

συμβάλλει στον καθορισμό και την 

εκτέλεση του γενικού σχεδίου S2R, 

επιτελώντας ιδίως τα ακόλουθα 

συμβουλευτικά καθήκοντα: 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - ρήτρα 11 - στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) προτείνει πιθανές τροποποιήσεις στο 

γενικό σχέδιο S2R και στα ετήσια 

προγράμματα εργασιών, ιδίως για να 

εξασφαλισθεί η κάλυψη των ερευνητικών 

αναγκών που σχετίζονται με τη δημιουργία 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού 

Χώρου· 

(α) προτείνει πιθανές τροποποιήσεις στο 

γενικό σχέδιο S2R και στα ετήσια 

προγράμματα εργασιών, ιδίως για να 

εξασφαλισθεί η κάλυψη των ερευνητικών 

αναγκών που σχετίζονται με τη δημιουργία 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού 

Χώρου, και εξακριβώνει τη συνάφειά 

τους με τους στόχους που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2· 

 



 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - ρήτρα 11 - στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προτείνει, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 

παρόντος κανονισμού, τεχνικά πρότυπα 

για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης 

και επικύρωσης ώστε να διασφαλισθεί η 

διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των 

αποτελεσμάτων· 

β) προτείνει, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 

παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 

γραμμές για δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης που θα οδηγούν στην 

κατάρτιση τεχνικών προτύπων ώστε να 

διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και η 

ασφάλεια των αποτελεσμάτων· 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 

περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 

καινοτομίας και τον προσδιορισμό 

δυνητικών τομέων συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 

εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών· 

(α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 

περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 

καινοτομίας και τον προσδιορισμό 

δυνητικών τομέων συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 

εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, ώστε 

να είναι δυνατή η αξιοποίηση 

συνεργειών· 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 13 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 

ενημερώνεται τακτικά, μεταξύ άλλων, 

σχετικά με τη συμμετοχή σε δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από την κοινή 

επιχείρηση S2R, το αποτέλεσμα κάθε 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και 

εκτέλεσης έργου, τις συνέργειες με άλλα 

συναφή προγράμματα της Ένωσης και 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 



 

 

S2R. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 13 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 

δύναται να διατυπώνει, με δική της 

πρωτοβουλία, συστάσεις προς την κοινή 

επιχείρηση S2R σχετικά με τεχνικά, 

διοικητικά και οικονομικά θέματα, ιδίως 

όταν αυτά θίγουν εθνικά ή περιφερειακά 

συμφέροντα. H κοινή επιχείρηση S2R 

ενημερώνει την ομάδα εκπροσώπων των 

κρατών σχετικά με τη συνέχεια που έδωσε 

σε αυτές τις συστάσεις. 

6. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών 

δύναται να διατυπώνει, με δική της 

πρωτοβουλία, συστάσεις προς το 

διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τεχνικά, 

διοικητικά και οικονομικά θέματα, ιδίως 

όταν αυτά θίγουν εθνικά ή περιφερειακά 

συμφέροντα. Το διοικητικό συμβούλιο 

ενημερώνει την ομάδα εκπροσώπων των 

κρατών σχετικά με τη συνέχεια που έδωσε 

σε αυτές τις συστάσεις. 

Τροπολογία 65 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – ρήτρα 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που 

προβλέπονται στη ρήτρα 2, το διοικητικό 

συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R 

δύναται να συστήσει περιορισμένο αριθμό 

ομάδων εργασίας για την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που του ανατίθενται. Οι 

ομάδες αυτές αποτελούνται από 

επαγγελματίες και εργάζονται με 

διαφάνεια. 

 

1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που 

προβλέπονται στη ρήτρα 2, το διοικητικό 

συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R 

δύναται να συστήσει περιορισμένο αριθμό 

ομάδων εργασίας για την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που του ανατίθεται. Οι 

ομάδες αυτές αποτελούνται από 

επαγγελματίες με σχετική 

εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ άλλων από 

ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΜΕ και 

φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, και 

εργάζονται με διαφάνεια.  

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – ρήτρα 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) συνεισφορές σε είδος από τα υπόλοιπα 

μέλη πλην της Ένωσης ή από τις 

(β) συνεισφορές σε είδος ή σε χρήματα 

από τα υπόλοιπα μέλη πλην της Ένωσης ή 



 

 

συνδεδεμένες με αυτά οντότητες για την 

κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται 

κατά την εκτέλεση έμμεσων δράσεων, 

αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής 

επιχείρησης και οποιασδήποτε άλλης 

συνεισφοράς της Ένωσης στις εν λόγω 

δαπάνες. 

από τις συνδεδεμένες με αυτά οντότητες 

για την κάλυψη των δαπανών που 

επωμίζονται κατά την εκτέλεση έμμεσων 

δράσεων, αφαιρουμένης της συνεισφοράς 

της κοινής επιχείρησης και οποιασδήποτε 

άλλης συνεισφοράς της Ένωσης στις εν 

λόγω δαπάνες.  

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – ρήτρα 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 

στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις 

σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων 

του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 

στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις 

σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων 

του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R. 

2. Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 

εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς 

έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την 

πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινή 

επιχείρηση S2R κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος, ιδίως όσον αφορά το 

ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το εν 

λόγω έτος. Στη συγκεκριμένη έκθεση 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα 

θέματα: 

2. Μέσα σε δύο μήνες από το κλείσιμο 

κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο 

διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων σχετικά με την πρόοδο 

που έχει σημειώσει η κοινή επιχείρηση 

S2R κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο 

πρόγραμμα εργασιών για το εν λόγω έτος. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα 

θέματα: 

(α) τις δράσεις που διεξήχθησαν στους 

τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε 

άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες 

δαπάνες· 

(α) τις δράσεις που διεξήχθησαν στους 

τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε 

άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες 

δαπάνες· 

(β) τις δράσεις που προτάθηκαν, στις 

οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 

συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, και ανά χώρα· 

(β) τις δράσεις που προτάθηκαν, στις 

οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 

συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, και ανά χώρα· 

(γ) τις δράσεις που επιλέχθηκαν για 

χρηματοδότηση, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 

συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται 

η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R 

(γ) τις δράσεις που επιλέχθηκαν για 

χρηματοδότηση, στις οποίες 

περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο 

συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται 

η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R 



 

 

προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις 

επιμέρους δράσεις. 

προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις 

επιμέρους δράσεις. 

Αφού εγκριθεί από το διοικητικό 

συμβούλιο, η ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα 

εκπροσώπων των κρατών και 

δημοσιοποιείται. 

Αφού εγκριθεί από το διοικητικό 

συμβούλιο, η ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα 

εκπροσώπων των κρατών και 

δημοσιοποιείται. 

3. Η κοινή επιχείρηση S2R υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 60 παράγραφος 5 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

3. Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου 

οικονομικού έτους, ο υπόλογος της κοινής 

επιχείρησης S2R διαβιβάζει τους 

προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο 

της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 

S2R εξετάζονται από ανεξάρτητο 

ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

 

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 

S2R δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου 

οικονομικού έτους, η κοινή επιχείρηση 

S2R διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη 

δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 

τους προσωρινούς λογαριασμούς της 

κοινής επιχείρησης S2R, βάσει του 

άρθρου 148 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος 

καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς 

της κοινής επιχείρησης και ο 

εκτελεστικός διευθυντής τους υποβάλλει 

προς γνωμοδότηση στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

 Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 

σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς 

της κοινής επιχείρησης S2R. 

 Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη 

κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 

διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 

και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους 

οριστικούς λογαριασμούς, 

συνοδευόμενους από τη γνώμη του 



 

 

διοικητικού συμβουλίου. 

 Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 

Νοεμβρίου του επόμενου έτους. 

 Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει, 

έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο απάντηση για τις παρατηρήσεις 

που διατύπωσε το τελευταίο στο πλαίσιο 

της ετήσιας έκθεσής του. Την εν λόγω 

απάντηση αποστέλλει ο εκτελεστικός 

διευθυντής και στο διοικητικό συμβούλιο. 

 Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από 

αίτημά του, κάθε στοιχείο που απαιτείται 

για την εύρυθμη διεξαγωγή της 

διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο 

οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 

165 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

 


