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Módosítás 12
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában;

1. támogatja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában;

Or. fr

Módosítás 13
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való 
újbóli konzultációra, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való 
újbóli konzultációra, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság módosított
javaslatát;

Or. fr

Módosítás 14
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet20

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet20

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 
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partnerségek keretében kell együttesen 
mozgósítani azokon a kulcsterületeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat a Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az Unió 
ezen partnerségekben való részvételére sor 
kerülhet a Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában.

partnerségek keretében kell együttesen 
mozgósítani azokon a kulcsterületeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat a Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, mozgósítja a 
magánberuházásokat, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az ilyen 
partnerségeknek a hosszú távú 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
valamennyi partner kiegyensúlyozott 
hozzájárulását is ideértve, továbbá 
felelősséget kell vállalniuk saját céljaik 
megvalósításáért, és igazodniuk kell az 
Unió kutatásra, fejlesztésre és innovációra 
vonatkozó stratégiai célkitűzéseihez. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitott, átlátható, 
eredményes és hatékony módon kell 
megvalósulnia, és a saját szakterületükön 
tevékenykedő érdekelt felek széles köre 
számára lehetőséget kell biztosítania a 
részvételre. Az Unió e partnerségekben 
való részvételére sor kerülhet a Szerződés 
187. cikke alapján, az 1982/2006/EK 
határozat szerint létrehozott közös 
vállalkozások részére nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában.

__________________ __________________
20 HL … [A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet].

20 HL … [A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet].

Or. en

(Lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 19. cikkét.)

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a közös 
technológiai kezdeményezéseket és az azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos 
elveket hangsúlyozza.

Módosítás 15
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet20

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek keretében kell együttesen 
mozgósítani azokon a kulcsterületeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat a Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az Unió 
ezen partnerségekben való részvételére sor 
kerülhet a Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában.

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet20

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek keretében kell együttesen 
mozgósítani azokon a kulcsterületeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat a Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz és a társadalmi 
kihívások kezeléséhez. Az Unió ezen 
partnerségekben való részvételére sor 
kerülhet a Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában.

__________________ __________________
20 HL … [A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet].

20 HL … [A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet].

Or. en

Módosítás 16
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és
harmonizációját, a „Horizont 2020” 
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keretprogramból finanszírozott köz-
magán társulások időtartamát össze kell 
hangolni a keretprogram időtartamával, 
elkerülve ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban és 
ehhez kapcsolódóan a résztvevőkre és az 
uniós szervekre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek.

Or. es

Módosítás 17
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozatnak21

megfelelően a „Horizont 2020” 
keretprogramban létrehozott közös 
vállalkozások részesíthetők támogatásban, 
az említett határozatban rögzített 
feltételeknek megfelelően.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek és a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
tanácsi határozatnak21 megfelelően a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
létrehozott közös vállalkozások 
részesíthetők támogatásban, az említett 
határozatban rögzített feltételeknek 
megfelelően.

__________________ __________________
21 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

21 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 19. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából.
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Módosítás 18
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A BIC konzorcium olyan nonprofit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
elvét alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág széles körű részvételét.

(7) A BIC konzorcium olyan nonprofit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagságának, mely 
a technológiai, ipari, mezőgazdasági és 
erdészeti terület vállalataiból, kis- és 
középvállalkozásaiból (kkv), regionális 
klasztereiből, európai szakmai 
szövetségeiből, valamint európai 
technológiai platformjaiból áll, le kell 
fednie a teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja a bioalapú iparágak 
fenntartható technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése 
Európában. A bioalapú értéklánchoz 
kapcsolódó minden érdekelt kérheti 
felvételét a konzorciumba. A konzorcium a 
nyitottság és átláthatóság elvét alkalmazza 
a tagság tekintetében, biztosítva az 
érdekeltek széles körű részvételét. A 
konzorciumnak különösen biztosítania 
kell a nyitottságot a kisebb szereplők, így 
például a nem hagyományos 
mezőgazdasági ágazat szereplői iránt.

Or. en

Módosítás 19
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az „innováció a fenntartható 
növekedésért: az európai biogazdaság” 
című, 2012. február 13-i bizottsági 
közlemény23 és különösen az ahhoz tartozó 
cselekvési terv egy olyan köz-magán 
társulás létrehozását tartja szükségesnek, 
amely támogatja a fenntartható, 
versenyképes bioalapú iparágak és 
értékláncok létrehozását Európában. 
Tekintetbe véve a nem kőolajalapú 
társadalommá való átalakulást, a 
közlemény célja a biomasszát elállító és 
feldolgozó ágazatok integrációjának 
erősítése, hogy az élelmezésbiztonság, a 
természeti erőforrások fogyása és a 
környezetvédelmi célok 
összeegyeztethetőek legyenek a biomassza 
ipari és energiatermelési célokra történő 
felhasználásával.

(8) Az „Innováció a fenntartható 
növekedésért: az európai biogazdaság” 
című, 2012. február 13-i bizottsági 
közlemény23 és különösen az ahhoz tartozó 
cselekvési terv egy olyan köz-magán 
társulás létrehozását tartja szükségesnek, 
amely támogatja a fenntartható, 
versenyképes bioalapú iparágak és 
értékláncok létrehozását Európában. 
Tekintetbe véve a nem kőolajalapú 
társadalommá való átalakulást, a 
közlemény célja a biomasszát elállító és 
feldolgozó ágazatok integrációjának 
erősítése, hogy az élelmezésbiztonság –
nem csak az Unióban, hanem a fejlődő 
országokban is –, a természeti erőforrások 
fogyása és a környezetvédelmi célok, így 
például a földhasználat nem fenntartható 
megváltoztatásának vagy földfelvásárlási 
gyakorlatoknak a kerülése,
összeegyeztethetőek legyenek a biomassza 
ipari és energiatermelési célokra történő 
felhasználásával.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012)0060.

Or. en

Módosítás 20
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A bioalapú iparágak és a hozzájuk 
tartozó értékláncok összetett, komoly 
technológiai és innovációs kihívásokkal 
szembesülnek. Kialakulóban lévő 
ágazatként a bioalapú iparágaknak meg 

(10) A bioalapú iparágak és a hozzájuk 
tartozó értékláncok összetett, komoly 
technológiai és innovációs kihívásokkal 
szembesülnek. Kialakulóban lévő 
ágazatként a bioalapú iparágaknak meg 
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kell küzdeniük a technikai kompetenciák 
szétszórtságával és a ténylegesen 
rendelkezésre álló erőforrásokra 
vonatkozó, nyilvánosan elérhető adatok 
korlátozottságával ahhoz, hogy 
fenntartható, versenyképes értékláncokat 
hozhassanak létre. Ezeknek a kihívásoknak 
a leküzdéséhez célirányos és koherens 
módon, európai szinten kritikus tömeget 
kell elérni a tevékenység volumene, a 
kiválóság és az innovációs potenciál 
tekintetében.

kell küzdeniük a technikai kompetenciák 
szétszórtságával és a ténylegesen 
rendelkezésre álló erőforrásokra 
vonatkozó, nyilvánosan elérhető adatok 
korlátozottságával ahhoz, hogy 
fenntartható, versenyképes értékláncokat 
hozhassanak létre. Ezeknek a kihívásoknak 
a leküzdéséhez célirányos és koherens 
módon, európai szinten kritikus tömeget 
kell elérni a tevékenység volumene, a 
kiválóság és az innovációs potenciál 
tekintetében. Különösen be kell építeni a 
biomassza-hierarchia irányadó elvét és 
támogatni kell a biomassza lépcsőzetes 
hasznosítását: először a nagyobb értéket 
képviselő alkalmazásokra – így a 
biokémiai anyagokra és a bioanyagokra –
kell törekedni, majd az alacsonyabb 
értékű alkalmazásokra
(bioüzemanyagokra, bioenergiára).

Or. en

Módosítás 21
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek visszavetik az európai bioalapú 
iparágak piaci hasznosítás előtti fázisban 
lévő kutatási, demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeit célzó magánberuházásokat. 
Ezen belül különösen gondoskodnia kell 
megbízható biomassza-ellátásról, 
figyelembe véve az egyéb, versengő
társadalmi és környezetvédelmi igényeket, 
valamint támogatnia kell a fejlett 
feldolgozási technológiákat, nagy 
volumenű demonstrációs tevékenységeket 

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek visszavetik az európai bioalapú 
iparágak piaci hasznosítás előtti fázisban 
lévő kutatási, demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeit célzó magánberuházásokat. 
Ezen belül különösen gondoskodnia kell 
megbízható biomassza-ellátásról, 
figyelembe véve az egyéb, alapvető
társadalmi és környezetvédelmi igényeket, 
valamint támogatnia kell a fejlett 
feldolgozási technológiákat, nagy 
volumenű demonstrációs tevékenységeket 
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és szakpolitikai eszközöket, hogy 
mindezek révén csökkentse a kutatási és 
innovációs beruházások kockázatát a 
magánszektor számára a fenntartható, 
versenyképes bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok fejlesztése terén.

és szakpolitikai eszközöket, hogy 
mindezek révén csökkentse a kutatási és 
innovációs beruházások kockázatát a 
magánszektor számára a fenntartható, 
versenyképes bioalapú termékek fejlesztése 
terén.

Or. en

Módosítás 22
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza a fenntartható bioalapú 
európai ipari ágazatok fejlesztését 
elősegítő beruházásokat. Környezeti és 
társadalmi-gazdasági előnyökkel kell járnia 
az európai polgárok számára, fokoznia kell 
Európa versenyképességét, és hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy Európa 
kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú 
termékek és bioüzemanyagok kutatása, 
demonstrálása és bevezetése terén.

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza Európában a fenntartható 
bioalapú megoldások fejlesztését elősegítő 
beruházásokat. Környezeti és társadalmi-
gazdasági előnyökkel kell járnia az európai 
polgárok számára, fokoznia kell Európa 
versenyképességét, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy Európa kulcsszereplővé váljon 
a fejlett és fenntartható bioalapú termékek 
kutatása, demonstrálása és bevezetése 
terén.

Or. en

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
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egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a regionális 
innovációs klasztereket, a kutatási és 
technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy többek között az intelligens 
szakosodási stratégiákra (RIS3) alapozva 
interregionális stratégiai együttműködés 
alakuljon ki, tényleges koordináció és 
kommunikáció, tapasztalatcsere 
valósuljon meg a bevált gyakorlatokról, és 
a régiók aktívan kapcsolódjanak be a 
bioalapú gazdaság létrehozására 
vonatkozó tervek kidolgozásába.

Or. nl

Módosítás 24
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, értékeli, miként lehet 
azokat megőrizni annak érdekében, hogy 
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értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

továbbra is fennmaradjanak az általuk 
biztosított és a piac által jelenleg nem 
jutalmazott közszolgáltatások, és ennek 
alapján támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
technológiai központokat, az egyetemeket, 
valamint a civil társadalmi szervezeteket.

Or. en

Módosítás 25
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés 
kidolgozásakor figyelembe kell venni a 
többi – nevezetesen az innovatív 
gyógyszerek kutatása, a repülőgépipar és 
légi közlekedés, a hidrogén és 
üzemanyagcellák, a beágyazott 
számítástechnikai rendszerek és a 
nanoelektronikai technológiák területén 
létrehozott – aktuális közös technológiai 
kezdeményezés során bevált 
gyakorlatokat, szerzett tapasztalatokat és 
levont tanulságokat.

Or. en

Módosítás 26
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös vállalkozás célját a kutatási 
és innovációs tevékenységeknek a köz- és 
magánszektorból származó erőforrások 
felhasználásával történő támogatásával kell 
megvalósítani. Ehhez a közös 
vállalkozásnak nyílt, versenyszerű 
pályázatokat kell hirdetnie a kutatási, 
demonstrációs és bevezetési tevékenységek 
támogatására.

(15) A közös vállalkozás célját a kutatási 
és innovációs tevékenységeknek a köz- és 
magánszektorból származó erőforrások 
felhasználásával történő támogatásával kell 
megvalósítani. Ehhez a közös 
vállalkozásnak nyílt, versenyszerű 
pályázatokat kell hirdetnie a kutatási, 
fejlesztési és innovációs tevékenységek 
támogatására.

Or. en

Módosítás 27
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A maximális hatás elérése érdekében a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak 
erős szinergiákat kell kialakítania más 
uniós programokkal, például az oktatás, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kis- és középvállalkozások terén, valamint 
a kohéziós politika és a vidékfejlesztési 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében.

(16) A maximális hatás elérése érdekében a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak 
erős szinergiákat kell kialakítania más 
uniós programokkal, például az oktatás, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kis- és középvállalkozások terén, valamint 
a kohéziós politika és a vidékfejlesztési 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében. Továbbá szinergiákat 
kell kialakítani a Bioalapú Iparágak 
Közös Vállalkozás, valamint a víz, a 
mezőgazdasági termelékenység és 
fenntarthatóság, valamint a nyersanyagok 
témakörével foglalkozó három európai 
innovációs partnerség között.

Or. fr



PE522.976v01-00 14/74 AM\1009063HU.doc

HU

Módosítás 28
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozásnak alulról felfelé építkező 
megközelítésen kell alapulnia, ami 
rendkívüli jelentőséggel bír a régiók 
potenciáljának kihasználása – többek 
között különösen a helyi és regionális 
fellépéseknek a helyi és regionális 
hatóságokkal fenntartott állandó 
kapcsolat melletti támogatása –
szempontjából; fokoznia kell a 
nyilvánosságnak a biogazdaság 
jelentőségével kapcsolatos tudatosságát és 
tájékoztatást kell nyújtania az abból 
származó rendkívüli előnyökről; a 
régiókban meglévő szaktudást
hasznosítania kell, meg kell erősítenie a 
tudomány, a vállalkozói szféra és a 
közigazgatási szervek úgynevezett hármas 
spirál paritásos modellen alapuló
együttműködését egy nyitott és bővülő 
gazdaság, a határokon átnyúló befektetési 
tranzakciók, valamint a tényleges 
együttműködés kialakulása érdekében.

Or. nl

Módosítás 29
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A „Horizont 2020” keretprogram és 
a strukturális alapok, valamint az érintett 
nemzeti és regionális K+F támogatási 
programok közötti, tervezett szinergiákra 
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kellő figyelemmel a régiókat Unió-szerte 
ösztönözni kell arra, hogy például a 
pénzügyi szempontból releváns kutatási 
infrastruktúra támogatása, pályázatok 
elkészítése, a kutatási eredmények 
hasznosítása vagy az érintett szereplők 
hálózatszervezési tevékenységei révén 
aktívan hozzájáruljanak a Bioalapú 
Iparágak Közös Vállalkozás 
tevékenységeihez annak érdekében, hogy 
megerősítsék e tevékenységek regionális 
hatását, valamint regionális szinten 
fokozzák azok munkahely- és 
növekedésteremtő képességét.

Or. es

Módosítás 30
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közös vállalkozás alapító tagjai az 
Unió és a BIC konzorcium.

(17) A közös vállalkozás alapító tagjai az 
Unió és a tagállamok vagy a társult 
országok mindazon jogalanyai, amelyek 
elfogadják az alapszabályt, és 
hozzájárulnak a közös vállalkozás 
finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 31
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Céljai eléréshez a közös (20) Céljai eléréshez a közös 
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vállalkozásnak főként nyílt, versenyszerű 
pályázati felhívás alapján kell pénzügyi 
támogatást kell nyújtania a résztvevőknek.

vállalkozásnak főként átlátható, nyílt és
versenyszerű pályázati felhívás alapján kell 
pénzügyi támogatást kell nyújtania a 
résztvevőknek.

Or. en

Módosítás 32
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A magánszektorbeli tagok 
hozzájárulása nem korlátozódhat a közös 
vállalkozás igazgatási költségeire és a 
közös vállalkozás által támogatott kutatási 
és innovációs cselekvések 
megvalósításához szükséges 
társfinanszírozásra.

(21) A magánszektorbeli tagok 
hozzájárulásának a közös vállalkozás 
igazgatási költségeire és a közös 
vállalkozás által támogatott kutatási és 
innovációs cselekvések megvalósításához 
szükséges társfinanszírozásra kell 
korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 33
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hozzájárulásuknak kapcsolódnia 
kell a magánszektorbeli tagok által 
folytatandó további tevékenységekhez is, 
melyeket az erre vonatkozó tervben kell 
rögzíteni; a mozgósító hatás megfelelő 
áttekintése érdekében ezeknek a további 
tevékenységeknek a bioalapú iparágakra 
vonatkozó tágabb, közös technológiai 
kezdeményezéshez való hozzájárulásnak

(22) A magánszektorbeli tagok által 
folytatandó további tevékenységekhez
kapcsolódó költségek, melyeket az erre 
vonatkozó tervben kell rögzíteni, 
számszerűsíthetők, de nem minősülnek a
bioalapú iparágakra vonatkozó közös 
technológiai kezdeményezéshez való 
hozzájárulásnak.
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kell lenniük.

Or. en

Módosítás 34
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hozzájárulásuknak kapcsolódnia 
kell a magánszektorbeli tagok által 
folytatandó további tevékenységekhez is, 
melyeket az erre vonatkozó tervben kell 
rögzíteni; annak érdekében, hogy jól 
átlátható legyen a várható multiplikátor-
hatás, e kiegészítő tevékenységeknek a 
tágabb bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezéshez való 
hozzájárulásoknak kell megfelelniük.

(22) Hozzájárulásaik a magánszektorbeli 
tagok által vállalt, a kiegészítő 
tevékenységek tervében meghatározott 
kiegészítő tevékenységekhez is 
kapcsolódnak, és azokról éves jelentésben
kell beszámolni; annak érdekében, hogy jól 
átlátható legyen a várható multiplikátor-
hatás, e kiegészítő tevékenységeknek a
tágabb bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezéshez való 
hozzájárulásoknak kell megfelelniük.

Or. en

(Lásd a 4. cikk (4) bekezdésének módosítását.)

Módosítás 35
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulást a 966/2012/EU 
rendeletben és az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazási szabályairól szóló, 2012. 
október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 

(24) A közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulást a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdésében és az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazási szabályairól szóló, 2012. 
október 29-i 1268/2012/EU 
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rendeletben27 meghatározott hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével és a 
közvetett irányításra vonatkozó 
szabályokkal összhangban kell kezelni.

felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben27 meghatározott hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével és a 
közvetett irányításra vonatkozó 
szabályokkal összhangban kell kezelni.

__________________ __________________
27 HL L 362., 2012.12.31., 1. o. 27 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 36
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A(z) …/2013/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogram] 
11. cikkében említett időközi értékelés 
sérelme nélkül és e rendelet 26. cikkével 
összhangban a 
„Horizont 2020” keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
technológiai kezdeményezésekről részletes 
időközi értékelést kell készíteni, amelyben 
többek meg kell vizsgálni azok nyitott, 
átlátható és hatékony jellegét.

Or. es

Módosítás 37
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia a 
BBI Közös Vállalkozás felett, mint a 

(27) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia a 
BBI Közös Vállalkozás felett, mint a 
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Bizottság szervezeti egységei felett. Bizottság szervezeti egységei felett. 
Ugyanilyen szabályoknak kell 
vonatkozniuk az Európai Számvevőszékre 
és az Európai Parlamentre is.

Or. fr

Módosítás 38
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Unió által létrehozott szervek és 
hivatalok létesítő okirata a Szerződés 287. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
kizárhatja a bevételeikre és kiadásaikra 
vonatkozó elszámolásaik Számvevőszék 
általi vizsgálatát. A 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikkének (5) 
bekezdése szerint a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alapján 
létrehozott szervek vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie, 
amelynek ki kell adnia egy véleményt 
többek között az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A nyilvántartások 
kettős vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy a BBI Közös Vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 39
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke szerinti 
testületek nyilvántartásait független 
ellenőrző szervnek kell vizsgálnia, 
melynek véleményt kell mondania többek 
között a nyilvántartások megbízhatóságáról 
és az azokban szereplő ügyletek 
jogszerűségéről és szabályosságáról. A
nyilvántartások kettős vizsgálatának 
elkerülése érdekében indokolt, hogy a 
közös vállalkozás nyilvántartásait a 
Számvevőszék ne vizsgálja.

(28) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke szerinti 
testületek nyilvántartásait független 
ellenőrző szervnek kell vizsgálnia, 
melynek véleményt kell mondania többek 
között a nyilvántartások megbízhatóságáról 
és az azokban szereplő ügyletek 
jogszerűségéről és szabályosságáról. A
könyvvizsgálatnak nem minősülő 
vélemény ellenére indokolt, hogy a közös 
vállalkozás nyilvántartásait a 
Számvevőszék vizsgálja.

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt, hogy a BBI Közös Vállalkozás könyvvitelére ne vonatkozzon a Számvevőszék 
vizsgálata. A vélemény – még ha független könyvvizsgálati szerv bocsátja is ki – nem minősül 
olyan könyvvizsgálatnak, amely harmadik személyek, köztük az Európai Unió és Parlamentje 
számára lehetővé teszi, hogy teljes bizonyosságot szerezzenek arról, hogy a beszámolók hű 
képet adnak a vállalkozás helyzetéről, és arról, hogy az abban szereplő ügyletek jogszerűek és 
szabályosak.

Módosítás 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A 11. cikkben említett időközi 
értékelés sérelme nélkül és a Horizont 
2020 rendelet 26. cikkével összhangban a 
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„Horizont 2020” keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
technológiai kezdeményezésekről részletes 
időközi értékelést kell készíteni, amelyben 
többek meg kell vizsgálni azok nyitott, 
átlátható és hatékony jellegét.

Or. en

(Lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 26. cikkét.)

Indokolás

E hivatkozás a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások végső 
eredményének figyelembevételét szolgálja. Egy olyan további fontos szempontot tükröz, 
amellyel a Parlamentnek sikerült kiegészítenie a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 
rendelet 26. cikkét.

Módosítás 41
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a)Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és 
harmonizációját, a „Horizont 2020” 
keretprogramból finanszírozott köz-
magán társulások időtartamát össze kell 
hangolni a keretprogram időtartamával, 
elkerülve ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban és 
ehhez kapcsolódóan a résztvevőkre és az 
uniós szervekre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek.

Or. en
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Módosítás 42
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és 
harmonizációját, a közös 
vállalkozásoknak el kell kerülniük, hogy a 
„Horizont 2020” keretprogramból adódó,
eltérő szabályrendszerek legyenek 
hatályban.

Or. en

Módosítás 43
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) Az Európában fennálló kutatási és 
innovációs megosztottság megszüntetése
érdekében egymást kiegészítő funkciókat 
és erős szinergiákat kell létrehozni a 
strukturális alapokkal. Amennyiben 
lehetséges, elő kell segíteni a két eszköz 
közötti interoperabilitást. Ösztönözni kell 
a kumulatív vagy kombinált 
finanszírozást. Ebben az összefüggésben 
az intézkedések arra irányulnak majd, 
hogy az Európa tehetségbázisában rejlő 
potenciált a legteljesebb mértékben ki 
lehessen aknázni, és hogy optimalizálni 
lehessen a kutatás és innováció gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá az 
intézkedések a kohéziós politikát 
finanszírozó alapok politikáitól és 
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fellépéseitől elkülönülnek, azonban 
kiegészítik azokat.

Or. en

Módosítás 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) Tekintettel az alapkutatásnak a 
jövőbeni innováció alapjául szolgáló,
áttörést jelentő elgondolások kialakítása 
terén játszott fontos szerepére, a Bioalapú 
Iparágak Közös Vállalkozás 
tevékenységein túl és azokkal 
párhuzamosan a biotechnológiai kutatás 
területén együttműködésen alapuló K+F 
projektekre irányuló felhívásokat kell 
közzétenni a „Horizont 2020” 
keretprogramon belül, különös tekintettel 
az 1–4. technológiai készültségi szintekre.

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 rendelettel összhangban a közös technológiai kezdeményezésekhez tartozó 
K+F tevékenységeket is a Horizont 2020 munkaprogramok rendes ajánlattételi felhívásaiba 
kell illeszteni. A BBI Közös Vállalkozás esetében e Közös Vállalkozás tevékenységeivel 
párhuzamosan, alacsonyabb technológiai készültségi szinten együttműködésen alapuló 
kutatást kell végezni annak érdekében, hogy az egyetemek és a kkv-k szélesebb körét vonják be 
az uniós támogatással megvalósuló biotechnológiai kutatásba, hogy megfelelő egyensúlyt 
teremtsenek az alacsonyabb és magasabb technológiai készültségi szintek között, hogy 
kutatási versenykörnyezet jöjjön létre, valamint hogy lendületet adjanak a jövőbeli 
innovációnak.

Módosítás 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij
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Rendeletre irányuló javaslat
30 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30c) A „Horizont 2020” keretprogram és 
a strukturális alapok, valamint az érintett 
nemzeti és regionális K+F támogatási 
programok közötti, tervezett szinergiákra 
kellő figyelemmel a régiókat Unió-szerte 
ösztönözni kell arra, hogy például a 
pénzügyi szempontból releváns kutatási 
infrastruktúra támogatása, pályázatok 
elkészítése, a kutatási eredmények 
hasznosítása vagy az érintett szereplők 
hálózatszervezési tevékenységei révén 
aktívan hozzájáruljanak a Bioalapú 
Iparágak Közös Vállalkozás 
tevékenységeihez annak érdekében, hogy 
megerősítsék e tevékenységek regionális 
hatását, valamint regionális szinten 
fokozzák azok munkahely- és 
növekedésteremtő képességét.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament sikeresen elérte, hogy a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 
rendelet új cikkel bővüljön, amely kifejezetten előírja a „Horizont 2020” keretprogram és a 
strukturális alapok közötti hatékonyabb szinergiákat. Ebben az összefüggésben a közös 
technológiai kezdeményezések sem jelenthetnek kivételt. A régiókat ösztönözni kell a közös 
technológiai kezdeményezések tevékenységeiben való közreműködésre, különös tekintettel 
arra, hogy ezek rendkívül alkalmasak a regionális klaszterek megerősítésére.

Módosítás 46
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
30 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30c) A kkv-k, egyetemek és 
kutatóközpontok részvételét ösztönző 
intézkedéseket kell végrehajtani. Ezzel 
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összefüggésben meg kell találni és meg 
kell szüntetni a programba újonnan 
belépők részvételét gátló akadályokat.

Or. en

Módosítás 47
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bioalapú iparágakra vonatkozó közös 
technológiai kezdeményezés végrehajtása 
érdekében egy, a Szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozás (a továbbiakban: 
BBI Közös Vállalkozás) jön létre a 2014. 
január 1. és 2024. december 31. közötti 
időszakra.

(1) A bioalapú iparágakra vonatkozó közös 
technológiai kezdeményezés végrehajtása 
érdekében egy, a Szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozás (a továbbiakban: 
BBI Közös Vállalkozás) jön létre a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra.

Or. en

Indokolás

A felhívásokat közzétevő közös technológiai kezdeményezések két generációjának párhuzamos 
(különböző tagokkal való, eltérő szabályok és költségvetés melletti) működése adminisztratív 
költségekkel jár, bonyolultabbá teszi az uniós kutatásfinanszírozást, és átláthatatlanná teszi az 
évente ténylegesen elköltött támogatási összegeket. A közös technológiai kezdeményezések
időkeretét ennélfogva össze kell hangolni a „Horizont 2020” keretprogram és a jövőbeni 
keretprogramok időtartamával. A BBI Közös Vállalkozás időtartamának rövidítése lehetővé 
teszi a Közös Vállalkozás számára, hogy tervezett tevékenységek felülvizsgálata nélkül is be 
tudja osztani a szűkebb költségvetést.

Módosítás 48
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bioalapú iparágakra vonatkozó közös (1) A bioalapú iparágakra vonatkozó közös 
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technológiai kezdeményezés végrehajtása 
érdekében egy, a Szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozás (a továbbiakban: 
BBI Közös Vállalkozás) jön létre a 2014. 
január 1. és 2024. december 31. közötti 
időszakra.

technológiai kezdeményezés végrehajtása 
érdekében egy, a Szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozás (a továbbiakban: 
BBI Közös Vállalkozás) jön létre a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra.

Or. es

Módosítás 49
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljainak 
megvalósításához az erőforrásokat 
hatékonyabban felhasználó, fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság létrehozása és a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás erősítése 
érdekében, különösen a vidéki 
térségekben, olyan fenntartható, 
versenyképes bioalapú európai iparágak 
fejlesztése révén, melyek alapját a 
biomasszát fenntartható módon beszerző, 
fejlett biofinomítók képezik; és különösen:

b) hozzájárul a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljainak 
megvalósításához az elegendő erőforrással 
rendelkező, környezetbarát, fenntartható, 
megújuló energiaforrásokon alapuló
gazdaság létrehozása érdekében, és 
elősegíti a gazdasági fejlődést és a 
foglalkoztatás bővülését, különösen a 
vidéki térségekben, olyan fenntartható, 
GMO-mentes, versenyképes bioalapú 
európai iparágak fejlesztése révén, melyek 
alapját a biomasszát fenntartható módon 
beszerző, fejlett biofinomítók, valamint a 
biomassza-hierarchia irányadó elve és a 
biomassza lépcsőzetes hasznosításának 
támogatása képezik; és különösen:

Or. en

Módosítás 50
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan technológiák demonstrációja, 
melyek új kémiai összetevők, új anyagok 
és új fogyasztási cikkek létrejöttét teszik 
lehetővé európai biomasszából, kiváltva a 
fosszilis eredetű alapanyagokat;

c) olyan nagy értékű technológiák 
demonstrációja, melyek új kémiai 
összetevők, új anyagok és új fogyasztási 
cikkek létrejöttét teszik lehetővé európai 
biomasszából, kiváltva a fosszilis eredetű 
alapanyagokat;

Or. en

Módosítás 51
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bioalapú anyagokhoz, vegyi és 
üzemanyagokhoz kapcsolódó 
technológiákat és üzleti modelleket
megvalósító, kiemelt biofinomító üzemek 
létesítése, melyek a költségek és a 
teljesítmény terén elért előrelépésnek 
köszönhetően versenyképesek a fosszilis 
eredetű alternatívákkal.

e) a GMO-mentes, bioalapú anyagokhoz, 
vegyi és üzemanyagokhoz kapcsolódó, 
nagy környezetvédelmi teljesítményt 
felmutató technológiák és üzleti modellek 
alkalmazásának előmozdítása.

Or. en

Módosítás 52
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Az Európai Unió pénzügyi 
hozzájárulásának feltétele az alábbiak 
teljesülése:



PE522.976v01-00 28/74 AM\1009063HU.doc

HU

a) a BBI Közös Vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy többéves 
munkaterve és az általa finanszírozott 
fellépések összhangban állnak a Horizont 
2020 keretprogramban megállapított 
kutatási prioritásokkal;
b) a BBI Közös Vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy tiszteletben tartják 
a Horizont 2020 keretprogramra irányadó 
általános elveket;
c) a BBI Közös Vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy teljesülnek a 
Horizont 2020 keretprogram 19. cikkében 
meghatározott feltételek.

Or. es

Módosítás 53
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-kat) arra, hogy részt vegyenek 
tevékenységében, a Horizont 2020 
keretprogram céljainak megfelelően.

Or. ro

Módosítás 54
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Tevékenységi kör
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(1) A 2. cikkben meghatározott célok 
teljesítése érdekében a Bioalapú Iparágak 
kutatási program a 2–6. technológiai 
készültségi szintet felölelő kutatási és 
fejlesztési tevékenységeket támogathat.
(2) Amennyiben a Bioalapú Iparágak 
kutatási program 7. és 8. technológiai 
készültségi szintű innovációs 
tevékenységeket is előirányoz, a részvételi 
szabályok [22. cikkével] összhangban 
csökkenteni kell a közvetett cselekvések 
támogatási arányát.

Or. en

Indokolás

A cikk célja a Bioalapú Iparágak Közös Vállakozás tevékenységi körének meghatározása, 
különösen a Közös Vállalkozás kutatási programja által felölelt technológiai készültségi 
szintek tekintetében. Az ajánlattéli felhívások egyúttal a technológiai készültségi szint 
fogalmának fokozottabb figyelembevételére hívnak fel a finanszírozási szintek előírásakor, 
amit ez a cikk a közvetett cselekvések támogatási aránya tekintetében megismétel.

Módosítás 55
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 1000 millió EUR. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. 
alpontjában, 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
tagállamainak hozzájárulásait is, 1000 
millió EUR. A hozzájárulást az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
60. és 61. cikkében meghatározott, a 
rendelet 209. cikkében említett szervekre 
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szerint. vonatkozó rendelkezések szerint.

Or. fr

Módosítás 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, [1 000 millió EUR]. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. 
alpontjában, 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint.

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, [875 millió EUR]. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. 
alpontjában, 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdésében és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint.

Or. en

Indokolás

A többéves pénzügyi keretből a „Horizont 2020” keretprogramra fordított keretösszeg átfogó 
csökkentése nyomán javasoljuk a BBI Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5 %-os 
csökkentését, hogy fenn lehessen tartani az egyrészről a közlekedési célú, együttműködésen 
alapuló kutatás finanszírozása és másrészről a közös technológiai kezdeményezés
finanszírozása közötti kényes egyensúlyt. Ugyanez vonatkozik a többi közös technológiai 
kezdeményezésre is. Ezzel egyidejűleg javasolt a BBI időtartamának 4 évvel történő 
csökkentése, amelynek eredményeként a 2020 utáni, következő többéves pénzügyi keretben 
újabb költségvetést kell meghatározni.

Módosítás 57
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló megállapodás 
kitér a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (3) bekezdésében, 60. és 61. 
cikkében és az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében rögzített elemekre, valamint 
többek között az alábbiakra:

(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló megállapodás 
kitér a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (3) bekezdésében, 60. cikkének (1)–
(4) bekezdésében és 61. cikkében és az 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 40. cikkében rögzített 
elemekre, valamint többek között az 
alábbiakra:

Or. en

Módosítás 58
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatás szabályai;

d) a Bizottság terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatás szabályai, beleértve a 
„Horizont 2020” átfogó E-CORDA 
adatbázisába kellő időben bevezetendő 
valamennyi javaslatra és támogatási 
megállapodásra és az azokban részt vevő 
partnerekre vonatkozó teljes körű 
tájékoztatást;

Or. en

Módosítás 59
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett hozzájárulás 
az alábbiakból áll:

Az (1) bekezdésben említett hozzájárulás a 
mellékletben szereplő alapokmány 12. 
cikkének (2) bekezdése és (3) 
bekezdésének b) és c) pontja szerint a BBI 
Közös Vállalkozás részére juttatandó 
hozzájárulásokat tartalmazza.

Or. en

Módosítás 60
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagok, illetve az azokat 
alkotó jogalanyok által az 1. cikkben 
meghatározott időszak során nyújtott, 
legalább 1800 millió EUR természetbeni 
hozzájárulás, mely a BBI Közös 
Vállalkozás munkatervében nem szereplő 
olyan további tevékenységek megvalósítási 
költségeit tartalmazza, amelyek 
hozzájárulnak a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljaihoz. E költségeket a 
vonatozó szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően egyéb uniós finanszírozási 
programokból is lehet támogatni. Ilyen
esetben az uniós finanszírozás nem 
helyettesíti az Uniótól eltérő tagok vagy az 
azokat alkotó jogalanyok által
természetben teljesített a hozzájárulásokat.

b) az Uniótól eltérő tagok, illetve az azokat 
alkotó jogalanyok az 1. cikkben 
meghatározott időszak alatti, 
számszerűsíthető többletköltségei, amelyek
a BBI Közös Vállalkozás munkatervében 
nem szereplő olyan további tevékenységek 
megvalósítási költségeit tartalmazzák, 
amelyek hozzájárulnak a bioalapú 
iparágakra vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljaihoz. E költségeket a 
vonatozó szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően egyéb uniós finanszírozási 
programokból is lehet támogatni. E 
költségek semmilyen esetben sem 
helyettesítik az Uniótól eltérő tagok vagy 
az azokat alkotó jogalanyok természetben 
teljesített hozzájárulásait.

Or. en

Módosítás 61
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mellékletben foglalt alapokmány 2. 
cikkének b) pontjában és 12. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában említett 
hozzájárulások értékének meghatározása 
céljára a költségeket az adott szervek 
szokásos költségelszámolási gyakorlata 
szerint kell kimutatni, az adott szervek 
illetősége szerinti ország hatályos 
számviteli standardjainak és a hatályos 
nemzetközi számviteli standardoknak / 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardoknak megfelelően. A költségeket
egy, az érintett gazdálkodó szervezet által 
kijelölt független külső könyvvizsgálónak 
hitelesítenie kell. A hozzájárulások 
értékének megállapítását a BBI Közös 
Vállalkozás ellenőrzi. További 
bizonytalanság esetén azt a BBI Közös 
Vállalkozás auditálhatja.

(4) A mellékletben foglalt alapokmány 2. 
cikkének b) pontjában és 12. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában említett 
hozzájárulások értékének meghatározása 
céljára a költségeket az adott szervek 
szokásos költségelszámolási gyakorlata 
szerint kell kimutatni, az adott szervek 
illetősége szerinti ország hatályos 
számviteli standardjainak és a hatályos 
nemzetközi számviteli standardoknak / 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardoknak megfelelően. Az 
alapokmány 12. cikke (3) bekezdésének c) 
pontjában említett hozzájárulások 
költségeit egy, az érintett gazdálkodó 
szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgálónak hitelesítenie kell. A 
hozzájárulások értékének megállapítását a 
BBI Közös Vállalkozás ellenőrzi. További 
bizonytalanság esetén azt a BBI Közös 
Vállalkozás auditálhatja. Az érintett 
jogalany további tevékenységeiről évente 
jelentést készít a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Noha a magánszektorbeli tagok által végrehajtandó további tevékenységek hatékonyan 
erősítik a közös technológiai kezdeményezés áttételi hatását, azokat nem lehet 
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatnak alávetni. A további tevékenységeket –
egyértelműen természetbeni hozzájárulásként meghatározva – ennek megfelelően kell 
megtervezni és végrehajtani, és azokról évente jelentést kell tenni. Azonban e 
tevékenységekhez az Unió nem nyújt társfinanszírozást, így ezek mentesülnek a Közös 
Vállalkozáson kívüli ellenőrzések alól.

Módosítás 62
Christian Ehler



PE522.976v01-00 34/74 AM\1009063HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a …/EU 
rendeletben [Felhatalmazáson alapuló 
rendelet a köz-magán társulásokra 
vonatkozó költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
pénzügyi szabályait.

Az e rendelet 12. cikkében foglaltak 
ellenére a BBI Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében és a(z) …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a köz-
magán társulásokra vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
pénzügyi szabályait.

Or. en

Módosítás 63
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikke (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételei 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató szintén átruházhatja ezeket a 
hatásköröket.

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételei 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató szintén átruházhatja ezeket a 
hatásköröket. Az ügyvezető igazgató az 
irányító testület következő ülésén 
beszámol e hatáskör-átruházások és 
azoknak utóbb másra történő 
átruházásának gyakorlásáról.

Or. fr
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Indokolás

Ha hatáskör-átruházásra kerül sor, arról minden esetben be kell számolni.

Módosítás 64
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben kivételes körülmények 
szükségessé teszik, az irányító testület 
határozat útján ideiglenesen felfüggesztheti 
a kinevezésre jogosult hatóság 
hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra 
történő átruházását és a hatásköröknek az 
utóbbi által történt esetleges további 
átruházását, és saját maga gyakorolhatja 
azokat, vagy átruházhatja azokat valamely 
tagjára, illetve a közös vállalkozás 
valamely, az ügyvezető igazgatótól eltérő 
alkalmazottjára.

Az irányító testület indokolással ellátott
határozat útján ideiglenesen felfüggesztheti 
a kinevezésre jogosult hatóság 
hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra 
történő átruházását és a hatásköröknek az 
utóbbi által történt esetleges további 
átruházását, és saját maga gyakorolhatja 
azokat, vagy átruházhatja azokat valamely 
tagjára, illetve a közös vállalkozás 
valamely, az ügyvezető igazgatótól eltérő 
alkalmazottjára.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az irányító testület anélkül függeszthesse fel vagy vonhassa vissza az átruházott 
hatáskört, hogy a rendkívüli körülményeket igazolnia kellene.

Módosítás 65
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozásra és annak 
személyi állományára az Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyv alkalmazandó.

A BBI Közös Vállalkozás ügyvezető 
igazgatójára és irányító testületének 
tagjaira az Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
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alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az irányító testület anélkül függeszthesse fel vagy vonhassa vissza az átruházott 
hatáskört, hogy a rendkívüli körülmények fennállását igazolnia kellene.

Módosítás 66
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem szerződéses felelősség esetén a 
BBI Közös Vállalkozás a tagállamok 
jogszabályaira általánosságban érvényes 
elveknek megfelelően jóvátételt nyújt az 
alkalmazottai által munkaköri feladataik 
teljesítése során okozott károkért.

(2) Nem szerződéses felelősség esetén a 
BBI Közös Vállalkozás a tagállamok 
jogszabályaira általánosságban érvényes 
elveknek megfelelően jóvátételt nyújt az 
alkalmazottai és az irányító testület tagjai
által munkaköri feladataik teljesítése során 
okozott károkért.

Or. fr

Módosítás 67
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a BBI Közös Vállalkozás alkalmazottai 
által a munkaköri feladataik teljesítése 
során okozott károkért nyújtandó 
kártérítéssel kapcsolatos vitákban;

törölve

Or. fr
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Indokolás

Az ilyen típusú jogviták esetében nem kell eltérni a közösségi jogtól.

Módosítás 68
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben és az uniós jog más 
aktusaiban nem szabályozott kérdések 
esetén annak az államnak a joga 
alkalmazandó, ahol a BBI Közös 
Vállalkozás székhelye található.

törölve

Or. fr

Indokolás

A jogviták esetében nem kell eltérni a közösségi jogtól, és a szerződésben megállapított 
szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít a BBI Közös 
Vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig közli az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít a BBI Közös 
Vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig közli az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal. A Bioalapú 
Iparágak Közös Vállalkozás időközi 
értékelése a „Horizont 2020” 
keretprogram időközi értékelésének részét 
képezi, és azt azzal együtt kell 
összeállítani.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 26. cikkét érintő 
változásokat tükrözi, amely a közös technológiai kezdeményezéseket egyértelműen a 
„Horizont 2020” keretprogram időközi értékelésének részeként és annak hatálya alá 
tartozóként nevezi meg.

Módosítás 70
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít a BBI Közös 
Vállalkozásról. A Bizottság az értékelés 
megállapításait és a kapcsolódó 
észrevételeit 2018. június 30-ig közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít a BBI Közös 
Vállalkozásról. A Bizottság az értékelés 
megállapításait és a kapcsolódó 
észrevételeit 2018. június 30-ig közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A 
BBI Közös Vállalkozás időközi értékelése 
a „Horizont 2020” keretprogram időközi 
értékelésének részét képezi, és azt azzal 
együtt kell benyújtani.

Or. es

Módosítás 71
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás költségvetése a félidős 
felülvizsgálat során felülvizsgálható.

Or. en
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Indokolás

Az időközi értékelés eredményének függvényében, és minden egyéb vonatkozó tényező kellő 
figyelembe vétele mellett a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás alap-jogiaktusában lehetővé 
kell tenni a Közös Vállalkozás költségvetésének kiigazítását. Általánosságban a költségvetés a 
félidős felülvizsgálat során történő lehetséges felülvizsgálatára utaló hivatkozást a többi 
közös vállalkozás alap-jogiaktusaiba is bele kell foglalni.

Módosítás 72
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A BBI Közös Vállalkozás 
költségvetése az időközi értékelés során 
felülvizsgálható.

Or. es

Módosítás 73
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság éves jelentést dolgozhat 
ki a BBI Közös Vállalkozás kutatási és 
fejlesztési tevékenységeinek 
eredményeiről.

Or. es

Módosítás 74
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A BBI Közös Vállalkozásnak nyújtott 
uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítés az Európai Parlament által a 
Tanács javaslatára a Bizottságnak 
megadott mentesítés részét képezi, a
Szerződés 319. cikkében meghatározott
eljárásnak megfelelően.

(1) A BBI Közös Vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács javaslatára és a 
Számvevőszék ellenőrzési jelentése 
alapján az Európai Parlament adja meg 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 319. cikkében, valamint a 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 164-166. 
cikkében meghatározotthoz hasonló
eljárásnak megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a közös vállalkozásokra az Európai Parlament költségvetési ellenőrzése és 
politikai kontrollja mellett az Európai Számvevőszék pénzügyi ellenőrzései és ugyanazok a 
mentesítési eljárások vonatkozzanak, mint az Európai Bizottságra.

Módosítás 75
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A BBI Közös Vállalkozásnak nyújtott 
uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítés az Európai Parlament által a 
Tanács javaslatára a Bizottságnak 
megadott mentesítés részét képezi, a 
Szerződés 319. cikkében meghatározott 
eljárásnak megfelelően.

(1) A BBI Közös Vállalkozásnak nyújtott 
uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítést az Európai Parlament adja meg
a Tanács javaslatára az n+2. év május 15-e
előtt, az EUMSZ 319. cikkében és a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 164. és 
165. cikkében vázolt eljáráshoz hasonló, a 
BBI Közös Vállalkozás pénzügyi 
szabályaiban meghatározott eljárásnak 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 76
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Abban az esetben, ha az Európai 
Parlament nem adja meg a mentesítést, az 
ügyvezető igazgató benyújtja lemondását 
az irányító testületnek, amely a 
körülmények függvényében értékeli a 
meghozandó végső döntést.

Or. fr

Indokolás

A mentesítési eljárás hitelessége érdekében fontos, hogy a mentesítés elutasításának 
következményei legyenek, és hogy az ügyvezető igazgató sorsáról az irányító testület döntsön. 
Ez az eljárás nem visszahívás, mindössze annyit jelent, hogy az ügyvezető igazgató köteles 
benyújtani a lemondását az irányító testületnek, amelynek döntenie kell a következményekről.

Módosítás 77
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közös vállalkozás személyzetének 
tagjai, az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület tagjai haladéktalanul bejelentik az 
OLAF-nak – anélkül, hogy e bejelentés 
miatt felelősségre vonhatók lennének – a 
feladataik vagy megbízatásuk ellátása 
során tudomásukra jutott csalásokat. 
Amennyiben ennek a kötelezettségnek 
nem tesznek eleget, személyesen felelőssé 
válnak a tudomásukra jutott és az OLAF-
nak be nem jelentett csalás 
következményeiért.
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Or. fr

Indokolás

A csalás elleni küzdelemnek uniós prioritásnak kell lennie. E cél eléréséhez rendkívül hasznos 
ez a bejelentési eszköz, amely legalább egy tagállamban már működik.

Módosítás 78
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányító testület és a tudományos 
bizottság tagjai, valamint az ügyvezető 
igazgató nyilvánosan elérhető 
nyilatkozatot tesznek valamennyi szakmai 
tevékenységükről, pénzügyi 
érdekeltségeikről és az esetleges 
összeférhetetlenségekről, és azt 
naprakészen tartják. A nyilatkozatok a 
következő információkat tartalmazzák:
a) a személy foglalkozása és 
magántársaságok, nem kormányzati 
szervezetek és szövetségek 
igazgatóságaiban vagy bizottságaiban való 
tagsága;
b) vállalatokban vagy társulásokban való 
részesedés, amennyiben az potenciális 
közpolitikai jelentőséggel bír, vagy 
amennyiben a részesedés révén az adott 
személy jelentős befolyást gyakorolhat a 
társaság ügyeire.

Or. en

Módosítás 79
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre a …./EU 
rendelet [a „Horizont 2020” keretprogram
részvételi és terjesztési szabályai] 
vonatkozik. Az említett rendeletnek 
megfelelően a BBI Közös Vállalkozás 
minősül a finanszírozó szervnek, és nyújt 
pénzügyi támogatást a közvetett 
cselekvések részére, a mellékletben foglalt 
alapszabály 1. cikkében foglaltak szerint.

A BBI Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekre a(z)
…./EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogramra alkalmazandó részvételi 
és terjesztési szabályok] és az annak 
végrehajtása tekintetében jelentőséggel 
bíró bizottsági határozatok vonatkoznak. 
Az említett rendeletnek megfelelően a BBI 
Közös Vállalkozás minősül a finanszírozó 
szervnek, és nyújt pénzügyi támogatást a 
közvetett cselekvések részére, a 
mellékletben foglalt alapszabály 1. 
cikkében foglaltak szerint.

Or. es

Módosítás 80
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre a …./EU 
rendelet [a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályai] 
alkalmazandó. Az említett rendeletnek 
megfelelően a BBI Közös Vállalkozás 
minősül a finanszírozó szervnek, és nyújt 
pénzügyi támogatást a közvetett 
cselekvések részére, a mellékletben foglalt 
alapokmány 1. cikkében foglaltak szerint.

A BBI Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekre a(z)
…./EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályai] és az annak végrehajtása 
tekintetében jelentőséggel bíró bizottsági 
határozatok alkalmazandók. Az említett 
rendeletnek megfelelően a BBI Közös 
Vállalkozás minősül a finanszírozó 
szervnek, és nyújt pénzügyi támogatást a 
közvetett cselekvések részére, a 
mellékletben foglalt alapokmány 1. 
cikkében foglaltak szerint.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak pontosítása, hogy a részvételi szabályokon túl a kapcsolódó 
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végrehajtási aktusokat, például a pályázatok benyújtására, értékelésére, kiválasztására, 
valamint az odaítélési és értékelés-felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó szabályokat is 
alkalmazni kell. A részvételi szabályok 1. cikkének (1) bekezdése értelmében e szabályok csak 
a közvetett cselekvésekre vonatkoznak.

Módosítás 81
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 
sajátos operatív szükségleteinek 
figyelembe vétele érdekében a BBI Közös 
Vállalkozás munkatervei – bizonyos 
típusú résztvevők részvételének 
megkönnyítése és ösztönzése céljáról –
eltérhetnek a „Horizont 2020” részvételi 
szabályaitól, nevezetesen a kkv-knak, 
egyetemeknek, nonprofit 
kutatóintézeteknek, a Közös 
Kutatóközpontnak és az európai érdekű 
szervezeteknek juttatott források 
korlátozásával.

Or. en

Módosítás 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikkének (1) bekezdésében és 128. 
cikkének (1) bekezdésében, valamint az e 
rendelet 16. cikkében megállapított 
átláthatóság és megkülönböztetés-
mentesség elvének megfelelően a BBI 
Közös Vállalkozás által szervezett ajánlati 
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felhívásokat közzé kell tenni a „Horizont
2020” internetes résztvevői portálján.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” háromoldalú tárgyalásai során az intézmények megállapodtak abban, 
hogy támogatják a „Horizont 2020” keretében finanszírozott valamennyi pályázati lehetőség 
koherensebbé tételét. E célból a Bizottság ígéretet tett arra, hogy elősegíti a közös 
technológiai kezdeményezések által szervezett pályázati felhívások közzétételét a „Horizont 
2020” résztvevői portálján. Ezzel valamennyi résztvevő egyetértett. E módosítás célja, hogy 
az önkéntes kötelezettségvállalást jogi előírássá tegye, egyszerű és hozzáférhető tájékoztatást 
biztosítva a pályázóknak.

Módosítás 83
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A Bizottság azzal biztosítja a 
„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységei és a BBI Közös Vállalkozás 
tevékenységei közötti folyamatos 
összhangot, hogy rendszeresen 
meghatározza a lehetséges kölcsönös 
kiegészítéseket és szinergiákat, valamint 
hivatalos koordinációs eljárást folytat a 
keretprogram hatálya alá tartozó, 
együttműködésen alapuló kutatás kutatási 
prioritásainak és a BBI Közös Vállalkozás 
hatálya alá tartozó tevékenységeknek a 
finomhangolása céljából.

Or. es

Módosítás 84
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítja a valamennyi partner, 
köztük a magánszektor, a tudományos 
közösség és a tagállamok képviselői, 
valamint az e területen tevékenykedő civil 
szervezetek közreműködésével kidolgozott 
stratégiai innovációs terv elfogadását;

Or. en

Módosítás 85
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szoros, hosszú távú együttműködést 
alakít ki az Unió, az iparág és az egyéb 
érdekeltek között;

c) szoros, hosszú távú együttműködést 
alakít ki az Unió, az iparág, a tudományos 
körök, a kutatási szervezetek és az egyéb 
érdekeltek között, a minél szélesebb 
részvétel biztosítása mellett, mind 
földrajzi, mind résztvevői szám 
szempontból;

Or. ro

Módosítás 86
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) információkat tesz közzé a 
projektekről, beleértve az egyes projektek 
összértékét, a résztvevők nevét és a BBI 
Közös Vállalkozás pénzügyi 
hozzájárulásának összegét 
résztvevőnként;
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Or. ro

Módosítás 87
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jelen alapszabály jóváhagyó levél
útján történő elfogadásától a Bio-based 
Industries Consortium Aisbl (a 
továbbiakban: BIC konzorcium), egy 
Belgium jogszabályai szerint létrejött non-
profit szervezet (regisztrációs szám: 0521-
857-822), melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található.

b) ezen alapszabálynak az irányításért 
felelős testület által hozott határozat útján 
történő elfogadásától a Bio-based 
Industries Consortium Aisbl (a 
továbbiakban: BIC konzorcium), egy 
Belgium jogszabályai szerint létrejött non-
profit szervezet (regisztrációs szám: 0521-
857-822), melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található.

Or. fr

Módosítás 88
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely jogi személy kérheti felvételét
a BBI Közös Vállalkozás tagjai közé, 
amely közvetve vagy közvetlenül 
támogatja a kutatást és az innovációt 
valamely tagállamban vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult országban, 
amennyiben hozzájárul a 12. cikkben 
említett, a BBI Közös Vállalkozás jelen 
rendelet 2. cikkében rögzített céljainak 
elérését szolgáló finanszírozáshoz, és 
elfogadja a BBI Közös Vállalkozás 
alapszabályát.

(1) Bármely jogi személy a BBI Közös 
Vállalkozás tagjává válhat, amely 
közvetve vagy közvetlenül támogatja a 
kutatást és az innovációt valamely 
tagállamban vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult országban, 
amennyiben hozzájárul a 12. cikkben 
említett, a BBI Közös Vállalkozás jelen 
rendelet 2. cikkében rögzített céljainak 
elérését szolgáló finanszírozáshoz, és 
elfogadja a BBI Közös Vállalkozás 
alapszabályát.
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Or. en

Módosítás 89
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről.

törölve

Or. en

Módosítás 90
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről.

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről. Az új 
tagok felvételére vonatkozó szabályoknak 
nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, 
azok nem támaszthatnak indokolatlan 
akadályokat, továbbá minden elutasítást 
egyértelműen, írásban indokolni kell, és 
az indokolást a pályázó és az államok 
képviselői csoportjai számára elérhetővé 
kell tenni.

Or. en
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Módosítás 91
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről.

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről, és 
döntéséről haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot, amely – amennyiben egyetért 
a kérelemmel – a felvétellel kapcsolatban 
kifogásolási joggal rendelkezik, kivéve, ha 
a kérelmező valamely uniós tagállam.

Or. fr

Módosítás 92
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről.

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően, a kérelem beérkezésétől 
számított két hónapon belül dönt a 
kérelemről, határozatát megindokolja és 
közzéteszi.

Or. ro
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Módosítás 93
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről.

(3) Az irányító testület a kérelem 
elbírálásánál azt veszi figyelembe, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező a BBI Közös 
Vállalkozás céljainak elérése tekintetében. 
Ezt követően dönt a kérelemről, és az 
esetleges elutasítást kellőképpen 
megindokolja.

Or. en

Módosítás 94
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI Közös Vállalkozásban bármely 
tag megszüntetheti a tagságát. A tagság 
megszüntetése a többi tagnak küldött 
értesítéstől számítva lép életbe, és 
visszavonhatatlan. Ezen időponttól a 
korábbi tag a BBI Közös Vállalkozás által 
a tagság megszűnését megelőzően 
jóváhagyott vagy keletkeztetett 
kötelezettségek kivételével minden 
kötelezettsége alól mentesül.

(4) A BBI Közös Vállalkozásban bármely 
tag megszüntetheti a tagságát. A tagság 
megszüntetése a többi tagnak küldött 
értesítéstől számítva lép életbe, és 
visszavonhatatlan. Ezen időponttól a 
korábbi tag a BBI Közös Vállalkozás által 
a tagság megszűnését megelőzően 
jóváhagyott vagy keletkeztetett 
kötelezettségek kivételével minden 
kötelezettsége alól mentesül. A tagság 
megszüntetése esetén a tagságát 
megszüntető tag és a BBI Közös 
Vállalkozás elszámolást készít a pénzügyi 
kötelezettségek kiegyenlítése céljából.

Or. fr
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Módosítás 95
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A BBI Közös Vállalkozásban fennálló
tagság csak az irányító testület előzetes
hozzájárulásával ruházható át harmadik 
félre.

(5) A BBI Közös Vállalkozásban való
tagság kizárólag az irányító testület 
előzetes beleegyezésével ruházható át 
harmadik félre. Erről a beleegyezésről 
értesítik a Bizottságot, amely kifogásolási 
joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 96
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az érdekeltek csoportja.

Or. en

Módosítás 97
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállami képviselői csoport egy 
képviselője

Or. en
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Módosítás 98
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tudományos bizottság négy 
képviselője, amelyek közül legalább egy 
valamely civil társadalmi szervezetet 
képvisel;

Or. en

Módosítás 99
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a szavazati jogok 50 %-át 
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. A magánszektorbeli tagok 
azonos számú szavazattal rendelkeznek. A 
tagoknak mindent meg kell tenniük a 
konszenzus elérése érdekében. Konszenzus 
hiányában az irányító testület határozatait 
legalább 75 %-os szavazattöbbséggel 
hozza, a távollévők szavazatait is beleértve.

(1) Az irányító testület valamennyi 
képviselője egy szavazattal rendelkezik. A 
tagoknak mindent meg kell tenniük a 
konszenzus elérése érdekében. Konszenzus 
hiányában az irányító testület határozatait 
legalább 75 %-os szavazattöbbséggel 
hozza, a távollévők szavazatait is beleértve.

Or. en

Módosítás 100
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államok képviselői csoportjának elnöke 
megfigyelőként vehet részt az irányító 
testület ülésein.

Az államok képviselői csoportjának az 
elnöke jogosult részt venni az irányító 
testület ülésein és az ott zajló 
tanácskozásban, szavazati joga azonban 
nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja és a tudományos bizottság az alapszabály 4. cikkének 
(2) bekezdése értelmében a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás tanácsadó testületei. E 
feladatuk megfelelő ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testületi ülésein és az ott 
zajló egyeztetésekben való részvételre. Ennek során a két testületet tanácsadói és felszólalási 
jog illeti meg.

Módosítás 101
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein és 
az ott zajló egyeztetésekben, szavazati joga 
azonban nincs.

Or. en

Módosítás 102
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein és 
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az ott zajló egyeztetésekben, szavazati joga 
azonban nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja és a tudományos bizottság az alapszabály 4. cikkének 
(2) bekezdése értelmében a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás tanácsadó testületei. E 
feladatuk megfelelő ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testületi ülésein és az ott 
zajló egyeztetésekben való részvételre. Ennek során a két testületet tanácsadói és felszólalási 
jog illeti meg.

Módosítás 103
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányító testület elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

Az irányító testület elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Módosítás 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság azzal biztosítja a 
„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységei és a Bioalapú Iparágak 
Közös Vállalkozás tevékenységei közötti 
folyamatos összhangot, hogy rendszeresen 
meghatározza a lehetséges kölcsönös 
kiegészítéseket és szinergiákat, többek 
között a kívánatos átfedéseket, valamint 
hivatalos koordinációs eljárást folytat a 
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keretprogram hatálya alá tartozó, 
együttműködésen alapuló kutatás kutatási 
prioritásainak és a Bioalapú Iparágak 
Közös Vállalkozás hatálya alá tartozó 
tevékenységeknek az összehangolása 
céljából.

Or. en

Indokolás

A keretprogram hatálya alá tartozó kutatási tevékenységeket és a közös technológiai 
kezdeményezések keretében végzett tevékenységeket mielőbb össze kell hangolni, ideértve a 
kívánatos átfedések, a szükséges szinergiák és kölcsönös kiegészítések kezelését is. E feladat 
ellátására természetesen a Bizottság a legalkalmasabb, mivel a közös technológiai 
kezdeményezések irányítási struktúrájában betöltött szerepe (a szavazatok 50 %-a) biztosítja 
számára az ehhez szükséges eszközöket.

Módosítás 105
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kinevezi és felmenti az ügyvezető 
igazgatót, meghosszabbítja az ügyvezető 
igazgató kinevezését, valamint útmutatást 
nyújt számára és nyomon követi a 
teljesítményét;

f) kinevezi és visszahívja az ügyvezető 
igazgatót, meghosszabbítja az ügyvezető 
igazgató kinevezését, valamint útmutatást 
nyújt számára és nyomon követi a 
teljesítményét;

Or. fr

Módosítás 106
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) jóváhagyja a felhívásokat és adott 
esetben az azokhoz kapcsolódó pályázási, 

m) jóváhagyja a felhívásokat;



PE522.976v01-00 56/74 AM\1009063HU.doc

HU

kiértékelési, kiválasztási, elbírálási és 
felülvizsgálati eljárásokat;

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó pályázatok benyújtására, értékelésére, 
kiválasztására, valamint az odaítélési és felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó szabályok 
értelemszerűen alkalmazandók.

Módosítás 107
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) jóváhagyja a finanszírozásra kiválasztott 
cselekvések listáját;

n) a(z) …/2013/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogram részvételi 
szabályai] 37. cikkével összhangban, 
független szakértői testület által 
összeállított rangsor alapján jóváhagyja a 
finanszírozásra kiválasztott pályázatok és 
ajánlatok listáját;

Or. en

Módosítás 108
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) rendszeresen tájékoztatja az államok 
képviselői csoportját és a tudományos 
bizottságot a tanácsadó szerepükkel 
összefüggő kérdésekről;

Or. en
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Indokolás

Az államok képviselői csoportjának és a tudományos bizottságnak a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás tanácsadó testületeként rájuk háruló feladatok megfelelő ellátása érdekében 
minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell kapniuk.

Módosítás 109
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – t a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) nyilvános ajánlati felhívás alapján 
kijelöli a független ellenőrző szervet, 
amelynek feladata lesz, hogy a 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Or. fr

Indokolás

A beszámolót jóváhagyó döntéshozó szerv feladata, hogy kijelölje a független ellenőrző 
szervet, amelynek feladata lesz, hogy a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 60. cikkének (5) bekezdésében meghatározott véleményt benyújtsa. Az átláthatóság 
érdekében javasoljuk, hogy a kijelölés nyilvános ajánlati felhívás alapján történjen.

Módosítás 110
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően. Adott 
esetben a Bizottság bevonja a BBI Közös 
Vállalkozás egyéb tagjainak képviseletét a 

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően. Adott 
esetben a Bizottság bevonja a BBI Közös 
Vállalkozás egyéb tagjainak képviseletét a 
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kiválasztási folyamatba. kiválasztási folyamatba. Az Európai 
Parlament kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 111
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ügyvezető igazgató elbocsátása
csak az irányító testület határozatával 
lehetséges, amelyet a testület a Bizottság 
javaslata alapján hoz meg; a Bizottság a 
magánszektorbeli tagokat megfelelő 
módon bevonja a folyamatba.

(6) Az ügyvezető igazgató felmentése csak 
az irányító testület határozatával 
lehetséges, amelyet a testület a Bizottság 
javaslata alapján hoz meg; a Bizottság a 
magánszektorbeli tagokat megfelelő 
módon bevonja a folyamatba.

Or. fr

Módosítás 112
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyvezető igazgató önállóan 
ellátott feladatai különösen következők:

(4) Az ügyvezető igazgató feladatai 
különösen a következők:

Or. fr

Módosítás 113
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jóváhagyásra az irányító testület elé 
terjeszti az éves beszámolót;

c) az irányító testület általi jóváhagyásra 
való előterjesztés céljából elkészíti az éves 
beszámolót;

Or. fr

Módosítás 114
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás kommunikációs osztályával 
együttműködésben kidolgozza a kutatási 
és fejlesztési tevékenységek terén elért 
eredményeket ismertető éves jelentést;

Or. en

Indokolás

Javasolt a közös technológiai kezdeményezés eredményeire és teljesítményére vonatkozó több 
és könnyebben elérhető információ rendszeres terjesztése, ez ugyanis javítja a közös 
technológiai kezdeményezés láthatóságát és felhívja a nagyközönség figyelmét az általa elért 
eredményekre.

Módosítás 115
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) megszervezi a nyilvános ajánlati 
felhívást, amelynek alapján az irányító 
testület kijelöli a független könyvvizsgálati 
szervet, amelynek feladata lesz, hogy a 
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966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Or. fr

Módosítás 116
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) határidőben nyomon követi a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 
időközi értékelése vagy a Közös 
Vállalkozás tevékenységeinek bármely 
egyéb releváns értékelése nyomán 
megfogalmazott ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 117
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítja a felhívásoknak az éves 
munkatervben előírtak szerinti kezelését, és 
ellátja a megállapodásokkal, illetve 
határozatokkal kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat, azok koordinálását is 
beleértve;

b) biztosítja a felhívásoknak az éves 
munkatervben előírtak szerinti kezelését, 
ezen belül elvégzi a független szakértői 
testület általi értékeléssel összefüggő 
feladatokat, és ellátja a 
megállapodásokkal, illetve határozatokkal 
kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
azok koordinálását is beleértve;

Or. en
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Módosítás 118
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felügyeli a Közös Vállalkozásban való 
széles körű részvételt szolgáló információs 
és promóciós rendszert, nevezetesen az 
ajánlattételi felhívásokat, ezen belül a 
nemzeti kapcsolattartó rendszerhez vezető 
hivatkozást biztosít;

Or. en

Módosítás 119
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tudományos bizottság maximális 
létszáma tíz fő. Tagjai közül választja meg 
az elnökét.

(1) A tudományos bizottság létszáma 28 fő, 
tagállamonként egy-egy fő, akiket két éves 
megújítható időtartamra neveznek ki, a 
Horizont 2020 keretprogram 16 cikkének 
a nemek közötti egyenlőség figyelmbe 
vételével. A tudományos bizottság tagjai 
közül választja meg az elnökét.

Or. roMódosítás 120
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tudományos bizottság maximális 
létszáma tíz fő. Tagjai közül elnököt 
választ.

(1) A tudományos bizottság maximális 
létszáma tíz fő. Tagjai közül elnököt 
választ, és megválaszt négy képviselőt az 
irányító testületbe, akik közül legalább 
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egy valamely civil társadalmi szervezethez 
tartozik.

Or. en

Módosítás 121
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, az ipar, a kis- és 
középvállalkozások, a nem kormányzati 
szervezetek és a szabályozó szervek 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
kompetenciákkal és szakértelemmel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a BBI 
Közös Vállalkozást tudományosan 
megalapozott ajánlásokkal láthassák el.

(2) Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, az ipar, a kis- és 
középvállalkozások, a nem kormányzati 
szervezetek és a szabályozó szervek 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
kompetenciákkal és szakértelemmel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a BBI 
Közös Vállalkozást tudományosan 
megalapozott ajánlásokkal láthassák el. A 
bizottság összetételében törekedni kell a 
nemek közötti egyenlőség elérésére, a 
„Horizont 2020” keretprogram 16. 
cikkének megfelelően.

Or. en

Módosítás 122
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, az ipar, a kis- és 
középvállalkozások, a nem kormányzati 

(2) Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, a 
kutatóintézetek, a kis- és 
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szervezetek és a szabályozó szervek 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
kompetenciákkal és szakértelemmel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a BBI 
Közös Vállalkozást tudományosan 
megalapozott ajánlásokkal láthassák el.

középvállalkozások, a nem kormányzati 
szervezetek, a civil társadalmi szervezetek
és a szabályozó szervek világszerte 
elismert szakértőit. A tudományos 
bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
kompetenciákkal és szakértelemmel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a BBI 
Közös Vállalkozást tudományosan 
megalapozott ajánlásokkal láthassák el.

Or. en

Módosítás 123
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület határozza meg a 
tudományos bizottság összetételére 
vonatkozó konkrét szempontokat és a 
kiválasztási eljárást, valamint nevezi ki
tagjait. Az irányító testület figyelembe 
veszi az államok képviselőinek csoportja 
által javasolt potenciális jelölteket.

(3) Az irányító testület határozza meg a 
tudományos bizottság összetételére 
vonatkozó konkrét szempontokat és a 
kiválasztási eljárást, és kinevezi annak
tagjait a BBI államok képviselői csoportja
által javasolt potenciális jelöltek közül.

Or. en

Módosítás 124
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) tanácsot ad a stratégiai kutatási 
menetrend prioritásaira vonatkozóan;
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Or. en

Módosítás 125
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanácsot ad az éves munkatervbe 
bekerülő tudományos prioritásokkal 
kapcsolatban;

a) tanácsot ad az éves munkatervbe 
bekerülő tudományos prioritásokkal 
kapcsolatban, a felhívások szövegének 
kidolgozását is ideértve;

Or. en

Módosítás 126
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tudományos bizottság évente 
legalább egyszer ülésezik. Az ülést az 
elnök hívja össze.

(5) A tudományos bizottság évente 
legalább kétszer ülésezik. Az ülést az elnök 
hívja össze.

Or. en

Módosítás 127
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tudományos bizottság évente 
legalább egyszer ülésezik. Az ülést az 
elnök hívja össze.

(5) A tudományos bizottság évente 
legalább kétszer ülésezik. Az ülést az elnök 
hívja össze.
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Or. en

Módosítás 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tudományos bizottság rendszeres 
tájékoztatást kap különösen a BBI Közös 
Vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételről, az egyes 
felhívások és projektvégrehajtások 
eredményéről, a más kapcsolódó uniós 
programokkal való szinergiákról, a BBI 
Közös Vállalkozás költségvetésének 
végrehajtásáról, valamint a kutatási 
eredmények terjesztéséről és 
hasznosításáról.

Or. en

Módosítás 129
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tudományos bizottság elfogadja saját 
eljárási szabályzatát.

(7) A tudományos bizottság elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Módosítás 130
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület elnöke, vagy ezek képviselője.

(2) Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület elnöke, vagy ezek képviselője.

Or. en

Módosítás 131
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület elnöke, vagy ezek képviselője.

(2) Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület elnöke, vagy ezek képviselője.

Or. en

Módosítás 132
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolódás a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz;

c) a „Horizont 2020” keretprogramnak 
való megfelelés;

Or. en
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Módosítás 133
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) éves munkatervek; d) éves munkatervek, a felhívások 
szövegének kidolgozását is ideértve;

Or. en

Módosítás 134
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak ajánlhatósága, hogy bevonják-
e a BBI Közös Vállalkozás alá tartozó 
adott kutatási prioritást a „Horizont 
2020” rendszeres felhívásaiba, hogy több 
szinergiát alakítsanak ki a stratégiai 
jelentőségű kutatási és innovációs 
tevékenységekkel;

Or. en

Módosítás 135
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államok képviselői csoportja 
rendszeres tájékoztatást kap különösen a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételről, az egyes 
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felhívások és projektvégrehajtások 
eredményéről, a más kapcsolódó uniós 
programokkal való szinergiákról, a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 
költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztéséről és hasznosításáról.

Or. en

Indokolás

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás tanácsadó testületeként rá háruló feladat megfelelő 
ellátása érdekében az államok képviselői csoportjának minden vonatkozó kérdésről megfelelő 
információkat kell kapnia.

Módosítás 136
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az államok képviselői csoportja 
elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(6) Az államok képviselői csoportja 
elfogadja saját eljárási szabályzatát, és azt 
nyilvánosan elérhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 137
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a BBI Közös Vállalkozás 
bármely tagja a megállapodás szerinti 
pénzügyi hozzájárulását nem teljesíti, az 
ügyvezető igazgató erről írásban értesíti a 
tagot, és ésszerű határidőt állapít meg a 
mulasztás pótlására. Amennyiben a 
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mulasztás pótlására a megadott határidőn 
belül nem kerül sor, az ügyvezető igazgató 
összehívja az irányító testületet annak 
eldöntésére, hogy a mulasztást elkövető 
tag tagsága megszüntetésre kerüljön-e, 
vagy egyéb intézkedésre kerüljön-e sor, 
amíg a kötelezettségei teljesítése meg nem 
történik. Az irányító testület – a 
meghallgatását és a rendezési eljárás 
felajánlását követően – első lépésben 
felfüggesztheti annak a tagnak a szavazati 
jogát, aki nem tesz eleget 
kötelezettségeinek.

Or. fr

Módosítás 138
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BBI Közös Vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

(3) A BBI Közös Vállalkozás évente 
jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
költségvetési hatóságoknak.

Az ügyvezető igazgató az egyes 
költségvetési éveket követő két hónapon 
belül benyújtja a Számvevőszéknek az 
előző évről szóló éves beszámolót és 
mérleget. A Számvevőszék vizsgálatokat, 
többek között helyszíni ellenőrzéseket 
végezhet.

Or. en

Módosítás 139
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
a felmentési eljárás keretében a 
Számvevőszék vizsgálja meg. Munkája 
során a Számvevőszék figyelembe veszi 
azon független ellenőrző szerv munkáját, 
amelynek feladata lesz, hogy a 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 60. cikkének (5) 
bekezdésében meghatározott véleményt 
benyújtsa.

Or. fr

Módosítás 140
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék vizsgálja meg, a 
Szerződés 287. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 141
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 

(4) A BBI Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék vizsgálja meg.
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megfelelően.

Or. en

Módosítás 142
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 143
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 144
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BBI Közös Vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. fr
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Módosítás 145
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Számvevőszék különleges éves 
jelentést készít a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozásról.

Or. en

Módosítás 146
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BBI Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogadhat el a tagokra, 
a szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. Az 
említett szabályokban a tagok irányító 
testületben részt vevő képviselőit érintő 
összeférhetetlenségeket kizáró 
rendelkezéseknek is szerepelniük kell.

(2) A BBI Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogad el a tagokra, a 
szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. Az 
említett szabályokban a tagok irányító 
testületben részt vevő képviselőit érintő 
összeférhetetlenségeket kizáró 
rendelkezéseknek is szerepelniük kell.

Or. en

Módosítás 147
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BBI Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogadhat el a tagokra, 
a szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. 
Ezeknek a szabályoknak tartalmazniuk kell 
olyan rendelkezéseket, melyek kizárják a 
tagoknak az irányító testületet alkotó 
képviselőit érintő összeférhetetlenséget.

(2) A BBI Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogad el a tagokra, a 
szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. 
Ezeknek a szabályoknak tartalmazniuk kell 
olyan rendelkezéseket, melyek kizárják a 
tagoknak az irányító testületet alkotó 
képviselőit érintő összeférhetetlenséget

Or. fr

Módosítás 148
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A BBI Közös Vállalkozás az e rendelet 
1. cikkében meghatározott időszak végén 
végelszámolásra kerül.

(1) A BBI Közös Vállalkozás az e rendelet 
1. cikkében meghatározott időszak végén, 
vagy ha célkitűzései teljesítését nem tudja 
igazolni, végelszámolásra kerül.

Or. en

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI Közös Vállalkozás felszámolása 
során eszközeit kötelezettségei rendezésére
és a felszámolásával kapcsolatos kiadások 
fedezésére kell fordítani. Az esetleges 
fennmaradó rész a végelszámoláskor 
felosztásra kerül a tagok között, a BBI 
Közös Vállalkozásnak nyújtott pénzügyi 

(4) A BBI Közös Vállalkozás
végelszámolásakor a közös vállalkozás 
eszközei szolgálnak a kötelezettségei és a
végelszámolási költségek fedezeteként. Az 
esetleges fennmaradó rész a 
végelszámoláskor felosztásra kerül a tagok 
között, a BBI Közös Vállalkozásnak 
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hozzájárulásuk arányában. A felosztás 
során az Uniónak jutó részt az Unió
költségvetésébe kell visszavezetni.

nyújtott pénzügyi hozzájárulásuk 
arányában. A felosztás során az Uniónak 
jutó részt az Unió költségvetésében a 
Horizont 2020 keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programra
kell visszavezetni.

Or. fr


