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Τροπολογία 1
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι εκτιμάται ότι το 
συνολικό κόστος του έργου για τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
το 2019 ανέρχεται σε 117,5 εκατ. EUR (εκ 
των οποίων 98,9 εκατ. EUR από τα άλλα 
μέλη)·

2. σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια 
του 2019, η επιχείρηση σημείωσε πρόοδο 
ως προς την επίτευξη των στόχων της, 
δεδομένου ότι υλοποίησε το πρόγραμμα 
Shift2Rail και διασφάλισε 
αποτελεσματική και αποδοτική χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση· σημειώνει ότι 
εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος του 
έργου για τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν το 2019 ανέρχεται σε 
117,5 εκατ. EUR (εκ των οποίων 98,9 
εκατ. EUR από τα άλλα μέλη)·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι, το 2019, η 
επιχείρηση χορήγησε 17 επιχορηγήσεις ως 
αποτέλεσμα της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του 2019, που προκηρύχθηκε 
τον Ιανουάριο του 2019, και πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση 
μέχρι ποσού ύψους 74,8 εκατομμυρίων 
EUR (για συνολική αξία 148,6 
εκατομμυρίων EUR)·

5. σημειώνει ότι, το 2019, η 
επιχείρηση χορήγησε 17 επιχορηγήσεις ως 
αποτέλεσμα της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του 2019, που προκηρύχθηκε 
τον Ιανουάριο του 2019, και πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση 
μέχρι ποσού ύψους 74,8 εκατομμυρίων 
EUR (για συνολική αξία 148,6 
εκατομμυρίων EUR)· σημειώνει με λύπη 
ότι μόνο 90 ΜΜΕ συμμετείχαν στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 
2019 (76 το 2018, 120 το 2017) και ότι 40 
ΜΜΕ (όπως και το 2018) επελέγησαν για 
χρηματοδότηση (ποσοστό 19,7 % επί του 
συνόλου των επιλεγέντων συμμετεχόντων 
για χρηματοδότηση, έναντι 21,6 % το 
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2018)·

Or. en

Τροπολογία 3
Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την προτεινόμενη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης 
για τους σιδηροδρόμους στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό 
την αξιοποίηση της επιτυχίας της 
επιχείρησης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
διερευνηθούν οι ευκαιρίες για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και 
έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων της 
ΕΕ, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το σχέδιο «Ψηφιακή Ευρώπη», 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, 
καθώς και να αναπτυχθούν συνέργειες 
μεταξύ της νέας σύμπραξης και των 
υφιστάμενων μηχανισμών 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 4
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τον ρόλο της επιχείρησης 
όσον αφορά τη συμβολή της στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες έρευνας 
και καινοτομίας της κοινής επιχείρησης 
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Shift2Rail για την επίτευξη ενός πιο 
βιώσιμου, ψηφιακού, ανταγωνιστικού, 
αξιόπιστου και ελκυστικού 
σιδηροδρομικού συστήματος στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. πιστεύει ότι ο διάδοχος της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail θα πρέπει να 
συμπεριλάβει στο ερευνητικό πρόγραμμα 
τις κοινές εργασίες με άλλους τρόπους 
μεταφοράς, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
απρόσκοπτες και ολοκληρωμένες 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 6
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει την ανθεκτικότητα του 
σιδηροδρομικού τομέα και τη συμβολή 
του στη διατήρηση της αλυσίδας 
εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της 
έξαρσης της νόσου COVID-19· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι ο σιδηροδρομικός τομέας δεν 
θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στην 
αγορά μεταφορών χωρίς περαιτέρω 
αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση· ζητεί 
το διάδοχο πρόγραμμα της κοινής 
επιχείρησης Shift2Rail να θέσει την 
πρόκληση αυτή ως μία από τις 



PE662.127v01-00 6/6 AM\1220717EL.docx

EL

προτεραιότητές του·

Or. en


