
AM\1009067HU.doc PE522.979v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2013/0237(NLE)

5.12.2013

MÓDOSÍTÁS:
17 - 45

Jelentéstervezet
Britta Thomsen
(PE522.978v01-00)

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) 
megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK 
tanácsi rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való 
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))



PE522.979v01-00 2/23 AM\1009067HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\1009067HU.doc 3/23 PE522.979v01-00

HU

Módosítás 17
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
A TANÁCS RENDELETE A TANÁCS RENDELETE

az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) 
megvalósítása érdekében közös vállalkozás 
alapításáról szóló 
219/2007/EK rendeletnek a közös 
vállalkozás időtartamának 2024-ig való 
meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról

az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) 
megvalósítása érdekében közös vállalkozás 
alapításáról szóló 
219/2007/EK rendeletnek a közös 
vállalkozás időtartamának 2020-ig való 
meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezések futamidejét össze kell hangolni a „Horizont 2020” és 
a jövőbeli keretprogramok futamidejével. A SESAR időtartamának rövidítése szintén lehetővé 
teszi a közös vállalkozás számára, hogy tervezett tevékenységeinek felülvizsgálata nélkül is be 
tudja osztani a szűkebb költségvetést.

Módosítás 18
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A(z) …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet4a („Horizont 2020”) 
célja, hogy a „Horizont 2020” égisze alatt 
biztosított finanszírozás és a köz-magán 
társulások keretében nyújtott 
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magánszektorbeli források 
összekapcsolásával növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, ahol a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a magánbefektetések 
mozgósításához és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az ilyen partnerségeknek 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk – valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulása mellett –, 
továbbá felelősséget kell vállalniuk saját 
céljaik megvalósításáért, és igazodniuk 
kell az Unió kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra vonatkozó stratégiai 
célkitűzéseihez. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitottnak, 
átláthatónak, hatékonynak és 
eredményesnek kell lennie, és e 
partnerségek adott területein működő 
érdekelt felek széles köre számára kell 
részvételi lehetőséget biztosítania. Az Unió 
részvétele e partnerségekben a Szerződés 
187. cikke alapján, az 1982/2006/EK 
határozat szerint létrehozott közös 
vállalkozások részére nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formáját öltheti.
_________________
4a Az Európai Parlament és a Tanács 
…/2013/EU rendelete a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) létrehozásáról és az 
1982/2006/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L...).

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a közös 
technológiai kezdeményezéseket és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket 
hangsúlyozza.
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Módosítás 19
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közös vállalkozás megfelel a 
„Horizont 2020” keretprogramot (2014–
2020) végrehajtó egyedi program 
(„Horizont 2020” egyedi program)
létrehozásáról szóló …/2013/EU tanácsi 
határozat16 szerint alapított köz-magán 
társulásokra vonatkozó kritériumoknak.

(7) A közös vállalkozás megfelel a 
„Horizont 2020” keretprogrammal és a(z) 
…/2013/EU tanácsi határozattal16

(„Horizont 2020” egyedi program)
összhangban alapított köz-magán 
társulásokra vonatkozó kritériumoknak, 
ezért a(z) …/2013/EU határozatban 
megállapított feltételek alapján további 
támogatást kell biztosítani az 
1982/2006/EK határozat szerint alapított
közös vállalkozások számára.

__________________ __________________
16 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program]

16 A Tanács .../2013/EU határozata a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról
(HL L...).

Or. en

Indokolás

A szövegnek az egyedi programon túl a keretprogramra vonatkozó hivatkozást is tartalmaznia 
kell, amely a keretprogram 19. cikkének és az abban foglalt elveknek való megfelelés fontos 
bizonyítéka.

Módosítás 20
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az átláthatóság növelése és az 
elkülönített pénzeszközök kezelésének 
javítása érdekében a Bizottságnak a közös 
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vállalkozásra vonatkozóan többéves 
munkaprogramot kell benyújtania az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az 
Unió 2014–2020 közötti időszakra szóló új 
pénzügyi keretének kezdetekor. A 
felülvizsgált többéves munkaprogramnak 
részletes tájékoztatást kell nyújtania a 
közös vállalkozás minden tervezett 
tevékenységéről, valamint az ütemtervéről 
és költségeiről a 2020-ig terjedő és azt 
követő időszakban.

Or. en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közös vállalkozásnak az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet18

185. cikke alapján uniós szervként 
folytatott tevékenysége során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
működési keret kellően rugalmas, és a 
közös vállalkozás igényeihez igazodik. A 
közös vállalkozásnak az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkét hatályon 
kívül helyező és annak helyébe lépő, az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19

208. cikkével összhangban kell működnie, 
és olyan pénzügyi szabályokat kell 
elfogadnia, amelyek – a Bizottság előzetes 
hozzájárulásával – csak abban az esetben 
térhetnek el a költségvetési 
keretrendelettől, ha azt a közös vállalkozás 
sajátos igényei szükségessé teszik.

(11) A közös vállalkozásnak az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet18

185. cikke alapján uniós szervként 
folytatott tevékenysége során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
működési keret kellően rugalmas, és a 
közös vállalkozás igényeihez igazodik. A 
közös vállalkozásnak az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkét hatályon 
kívül helyező és annak helyébe lépő, az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19

208. cikkével összhangban kell működnie, 
és olyan pénzügyi szabályokat kell 
elfogadnia, amelyek nem térnek el a 
költségvetési keretrendelettől.

__________________ __________________
18 HL L 248., 2002.6.19., 1. o. 18 HL L 248., 2002.6.19., 1. o.
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19 HL L 298., 2012.10.26., 1–96 o. 19 HL L 298., 2012.10.26., 1–96 o.

Or. ro

Módosítás 22
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram arra irányuló általános 
céljára, hogy elérje az európai kutatás- és 
innovációfinanszírozás rendszerének 
fokozott egyszerűsítését és 
összehangolását, a közös 
vállalkozásoknak egyszerű irányítási 
modelleket kell kialakítaniuk, és el kell 
kerülniük a „Horizont 2020” 
keretprogramtól eltérő szabályok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 23
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 7. cikkben említett időközi 
értékelés sérelme nélkül és a „Horizont 
2020” keretprogram létrehozásáról szóló 
rendelet 32. cikkével összhangban a 
„Horizont 2020” keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
technológiai kezdeményezésekről részletes 
időközi értékelést kell készíteni, amelyben 
többek között meg kell vizsgálni azok 
nyitottságát, átláthatóságát és 
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hatékonyságát.

Or. en

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 32. cikkét.

Módosítás 24
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram arra irányuló általános 
céljára, hogy elérje a kutatás- és 
innovációfinanszírozás rendszerének 
fokozott európai szintű egyszerűsítését és 
összehangolását, a „Horizont 2020” 
keretprogramból finanszírozott köz-
magán társulások időtartamát össze kell 
hangolni a keretprogram időtartamával, 
elkerülve ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban, ehhez 
kapcsolódóan pedig a résztvevőkre és az 
uniós szervekre a jövőben további 
adminisztratív terhek háruljanak.

Or. en

Módosítás 25
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) A „Horizont 2020” keretprogram és 
a strukturális alapok, valamint az érintett 
nemzeti és regionális K+F támogatási 
programok közötti tervezett szinergiák
kellő figyelembevétele mellett a régiókat 
Unió-szerte ösztönözni kell arra, hogy 
például a pénzügyi szempontból releváns 
kutatási infrastruktúra támogatása, a 
pályázatok elkészítése, a kutatási 
eredmények hasznosítása vagy az érintett 
szereplők hálózatszervezési tevékenységei 
révén aktívan hozzájáruljanak a közös 
vállalkozás tevékenységeihez annak 
érdekében, hogy megerősítsék a SESAR 
tevékenységek regionális hatását, 
valamint fokozzák azok regionális szintű 
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, különösen mivel 
hatalmas lehetőség rejlik bennük a regionális klaszterek megerősítésére.

Módosítás 26
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) Tekintettel az uniós közlekedési 
ágazat versenyképességét szolgáló 
folyamatos innováció jelentőségére és 
ennek megfelelően e területen 
megvalósuló közös technológiai 
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kezdeményezések magas számára, a 
„Horizont 2020” keretprogram 
„társadalmi kihívások” pillére alá tartozó 
„intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés” kihíváshoz rendelt 
előirányzatokat részletes költségvetési 
értékelésnek kell alávetni és adott esetben 
a „Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet 32. cikkében említett 
időközi értékelés alapján növelni kell.

Or. en

Indokolás

Mivel a „közlekedés” kihívás keretében három közös technológiai kezdeményezést kell 
finanszírozni – ezek a SESAR, a „Clean Sky 2” és nagy valószínűség szerint a „Shift2Rail” –, 
e kihívás költségvetése különösen terheltnek tűnik, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja e 
területen végzett, együttműködésen alapuló kutatást. Az előadó ezért határozottan javasolja, 
hogy a félidős felülvizsgálat keretében a „közlekedés” kihívás költségvetését is vizsgálják 
felül.

Módosítás 27
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
219/2007/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás 2024. december 31-én 
megszűnik.

A közös vállalkozás 2020. december 31-én 
megszűnik.

Or. en

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezések futamidejét össze kell hangolni a „Horizont 2020” és 
a jövőbeli keretprogramok futamidejével. A SESAR időtartamának rövidítése szintén lehetővé 
teszi a közös vállalkozás számára, hogy tervezett tevékenységeinek felülvizsgálata nélkül is be 
tudja osztani a szűkebb költségvetést.
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Módosítás 28
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
219/2007/EK rendelet
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„1a. cikk
A tevékenységek hatálya
(1) Az 1. cikkben meghatározott feladatok 
teljesítése érdekében a SESAR kutatási 
program a 2–6. technológiai készültségi 
szinteket felölelő kutatási és fejlesztési 
tevékenységeket támogathat.
(2) Amennyiben a SESAR kutatási 
program 7. és 8. technológiai készültségi 
szintű innovációs tevékenységeket helyez 
kilátásba, a részvételi szabályok 
28. cikkével összhangban csökkentik a 
közvetett cselekvések támogatási arányát.

Or. en

Indokolás

E cikk célja, hogy tisztázza a SESAR közös vállalkozás tevékenységeinek alkalmazási körét, 
különös tekintettel a kutatási programjának hatálya alá tartozó, releváns technológiai 
készültségi szintekre. A részvételi szabályok egyúttal a technológiai készültségi szint 
fogalmának fokozottabb figyelembevételére hívnak fel a finanszírozási szintek előírásakor, 
amit ez a cikk is átemel a közvetett cselekvéseknél alkalmazott támogatási arányok 
vonatkozásában.

Módosítás 29
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
COM(2013)0503
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
600 millió EUR21, amelyet a »Horizont 
2020« kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokból kell 
kifizetni.”

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás [EFTA] tagállamainak
hozzájárulásával együtt) 600 millió EUR21, 
amelyet a »Horizont 2020« kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
számára elkülönített költségvetési 
előirányzatokból kell kifizetni.”

A Bizottság kifogást emelhet a közösségi 
hozzájárulás olyan célokra való 
felhasználása ellen, amelyeket az (1) 
bekezdésben említett közösségi programok 
elveivel vagy a Közösség költségvetési 
rendeletével ellentétesnek, illetve az Unió 
érdekeit sértőnek ítél. A Bizottság 
kifogása esetén a közösségi hozzájárulást 
a közös vállalkozás nem használhatja fel 
az említett célokra.

__________________ __________________

Jelenlegi árakon számított hozzávetőleges 
összeg. Ez az összeg a Mobilitáspolitikai és 
Közlekedési Főigazgatóság számára az 
„Intelligens, környezetbarát és integrált 
közlekedés” témakörében a költségvetési 
hatóság által a pénzügyi kimutatás 
végleges változatában jóváhagyott 
végleges összegtől függ.

Jelenlegi árakon számított hozzávetőleges 
összeg. Ez az összeg a Mobilitáspolitikai és 
Közlekedési Főigazgatóság számára az 
„Intelligens, környezetbarát és integrált 
közlekedés” témakörében a költségvetési 
hatóság által a pénzügyi kimutatás 
végleges változatában jóváhagyott 
végleges összegtől függ.

Or. fr

Indokolás

Szerkesztésbeli pontosítás és az indokolatlanul elhagyott korábbi (3) bekezdéssel való 
kiegészítés.

Módosítás 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
219/2007/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
600 millió EUR21, amelyet a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokból kell 
kifizetni.

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
525 millió EUR21, amelyet a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokból kell 
kifizetni.

__________________ __________________
21 Jelenlegi árakon számított 
hozzávetőleges összeg. Ez az összeg a 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság számára az „Intelligens, 
környezetbarát és integrált közlekedés” 
témakörében a költségvetési hatóság által a 
pénzügyi kimutatás végleges változatában 
jóváhagyott végleges összegtől függ.

21 Jelenlegi árakon számított 
hozzávetőleges összeg. Ez az összeg a 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság számára az „Intelligens, 
környezetbarát és integrált közlekedés” 
témakörében a költségvetési hatóság által a 
pénzügyi kimutatás végleges változatában 
jóváhagyott végleges összegtől függ.

Or. en

Indokolás

A többéves pénzügyi keretből a „Horizont 2020” keretprogramra fordított keretösszeg átfogó 
csökkentése nyomán a SESAR közös vállalkozás költségvetését 12,5 %-kal csökkenteni kell 
annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe egyrészről a közlekedési célú, együttműködésen 
alapuló kutatás finanszírozása, másrészről pedig a közös technológiai kezdeményezés 
finanszírozása közötti érzékeny egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi közös technológiai 
kezdeményezésre is. Ugyanakkor javasolják a SESAR futamidejének 4 évvel történő 
csökkentését.

Módosítás 31
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
219/2007/EK rendelet
4 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal való 
konzultációt követően az igazgatási tanács 
fogadja el. A szabályok nem térhetnek el a 
költségvetési keretrendelettől, kivéve, ha 
azt a közös vállalkozás sajátos működési 
szükségletei szükségessé teszik, és a 
Bizottság az eltérést előzetesen 
jóváhagyja.

A közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal való 
konzultációt követően az igazgatási tanács 
fogadja el. A szabályok nem térhetnek el a 
költségvetési keretrendelettől.

Or. ro

Módosítás 32
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
219/2007/EK rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdést el kell hagyni. b) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
A közös vállalkozás szabadságot élvez 
saját belső ellenőrzési kapacitásának 
megszervezésében.

Or. fr

Módosítás 33
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
219/2007/EK rendelet
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás tevékenységeinek (1) A Bizottság az Unió 2014–2020 közötti 
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megkezdése után háromévenként és hat 
hónappal a közös vállalkozás megszűnését 
követően a Bizottság értékeli e rendelet 
végrehajtását, a közös vállalkozás által 
elért eredményeket és az alkalmazott 
munkamódszert, valamint a közös 
vállalkozás általános pénzügyi helyzetét. A 
Bizottság ezen értékelések eredményeit 
közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

időszakra szóló új pénzügyi keretének 
kezdetekor benyújtja az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 
felülvizsgált többéves munkaprogramot.

(2) A közös vállalkozás tevékenységeinek 
megkezdése után kétévenként és hat 
hónappal a közös vállalkozás megszűnését 
követően a Bizottság értékeli e rendelet 
végrehajtását, a közös vállalkozás által 
elért eredményeket és az alkalmazott 
munkamódszert, valamint a közös 
vállalkozás általános pénzügyi helyzetét. A 
Bizottság ezen értékelések eredményeit 
közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

Or. en

Módosítás 34
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
219/2007/EK rendelet
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás tevékenységeinek 
megkezdése után háromévenként és hat 
hónappal a közös vállalkozás megszűnését 
követően a Bizottság értékeli e rendelet 
végrehajtását, a közös vállalkozás által 
elért eredményeket és az alkalmazott 
munkamódszert, valamint a közös 
vállalkozás általános pénzügyi helyzetét. A 
Bizottság ezen értékelések eredményeit 
közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

(1) A közös vállalkozás tevékenységeinek 
megkezdése után háromévenként és hat 
hónappal a közös vállalkozás megszűnését 
követően a Bizottság értékeli e rendelet 
végrehajtását, a közös vállalkozás által 
elért eredményeket és az alkalmazott 
munkamódszert, valamint a közös 
vállalkozás általános pénzügyi helyzetét. A 
Bizottság ezen értékelések eredményeit 
közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal. A SESAR közös vállalkozás 
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2017. évi értékelése a „Horizont 2020” 
keretprogram időközi értékelésének részét 
képezi, és kidolgozására azzal egyetemben 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 32. 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 35
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
219/2007/EK rendelet
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
(2) A közös vállalkozás költségvetése 
felülvizsgálat tárgyát képezheti a félidős 
felülvizsgálat során.

Or. en

(Lásd a 9. módosítást.)

Indokolás

Az időközi értékelés eredményétől függően és minden egyéb vonatkozó tényező kellő 
figyelembevétele mellett a SESAR-ról szóló alap-jogiaktusba bele kell foglalni a SESAR-
költségvetés kiigazításának lehetőségét. Általánosságban más vállalkozások alap-
jogiaktusaiba is bele kell foglalni a félidős felülvizsgálat során végzett költségvetési 
felülvizsgálat lehetőségére történő hivatkozást.

Módosítás 36
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
219/2007/EK rendelet
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az irányelv szövege a következő cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
(1) A közös vállalkozás által finanszírozott 
közvetett cselekvésekre a [„Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendelet és az annak 
végrehajtásáról szóló bizottsági 
határozatok alkalmazandók. Az említett 
rendeletnek megfelelően a közös 
vállalkozás finanszírozó szervnek 
minősül, és pénzügyi támogatást nyújt 
közvetett cselekvések részére, a 
mellékletben foglalt alapszabály 1. 
cikkében foglaltak szerint.
(2) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikkének (1) bekezdésében és 128. 
cikkének (1) bekezdésében, valamint az 
alapszabály 19. cikkében foglalt, 
átláthatóságra és 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
elvekkel összhangban a közös 
vállalkozások által meghirdetett 
ajánlattételi felhívásokat közzéteszik a 
„Horizont 2020” keretprogram internetes 
alapú résztvevői portálján.

Or. en

Indokolás

E módosítás tisztázni hivatott, hogy a „Horizont 2020” keretprogram és a végrehajtási 
aktusok részvételi szabályai alkalmazandók. A „Horizont 2020” keretprogramról szóló 
háromoldalú tárgyalások során megállapodás született arról, hogy előmozdítják a „Horizont 
2020” keretprogramból finanszírozott pályázati lehetőségek nagyobb fokú koherenciáját. E 
célból a Bizottság ígéretet tett arra, hogy előmozdítja a közös technológiai kezdeményezések 
keretében meghirdetett ajánlattételi felhívások és a részvételi szándék kifejezésére való 
felhívások közzétételét a „Horizont 2020” keretprogram résztvevői portálján. Mindannyian 
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ígéretet tettek e megközelítés érvényesítésére. E módosítás célja, hogy az egyéni 
kötelezettséget jogszabályi követelménnyé változtassa, egyszerű és hozzáférhető tájékoztatást 
garantálva a pályázók számára.

Módosítás 37
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató 2009. január 1-jén
érvényes hivatali megbízatása legkésőbb 
2016. december 31-én megszűnik. E 
megbízatás megszűnésekor vagy a 2009. 
január 1-jén hivatalban lévő ügyvezető 
igazgató felváltásakor az ügyvezető 
igazgató kijelölésére a 
219/2007/EK rendelet melléklete 
7. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
új eljárás indul.

Az ügyvezető igazgató 2009. január 1-jén 
érvényes hivatali megbízatása legkésőbb 
2014. december 31-én megszűnik. E 
megbízatás megszűnésekor vagy a 2009. 
január 1-jén hivatalban lévő ügyvezető 
igazgató felváltásakor az ügyvezető 
igazgató kijelölésére a 
219/2007/EK rendelet melléklete 
7. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
új eljárás indul.

Or. ro

Módosítás 38
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás azon tagjainak tagsági 
viszonya, akik 2014. január 1-je után a 
közös vállalkozásnak az Unió 2014–2020-
as pénzügyi keretével összefüggő 
munkaprogramjában természetbeni vagy 
pénzbeli hozzájárulással nem vesznek 
részt, 2016. december 31-én megszűnik.

A közös vállalkozás azon tagjainak tagsági 
viszonya, akik 2014. január 1-je után a 
közös vállalkozásnak az Unió 2014–2020-
as pénzügyi keretével összefüggő 
munkaprogramjában természetbeni vagy 
pénzbeli hozzájárulással nem vesznek 
részt, 2014. december 31-én megszűnik.

Or. ro
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Módosítás 39
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A rendeletnek az 
általa módosított rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt változata a 
hatálybalépését követő három hónap 
múlva lesz elérhető.

Or. fr

Módosítás 40
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 5 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a következő pont kerül beillesztésre:
ma) a finanszírozásra kiválasztott 
ajánlatok jegyzékének jóváhagyása egy 
független szakértői testület által 
összeállított rangsor alapján, a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi szabályai 
40. cikkének megfelelően;

Or. en

Módosítás 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
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219/2007/EK rendelet
Melléklet – 5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási tanácsot legalább évente 
háromszor össze kell hívni. Rendkívüli 
ülést kell összehívni az igazgatási tanács 
tagjai egyharmadának kérésére, ha azok a 
szavazati jogok legalább 30 %-át 
képviselik, valamint a Bizottság vagy az 
ügyvezető igazgató kérésére;

Az igazgatási tanácsot legalább évente 
háromszor össze kell hívni. Rendkívüli 
ülést kell összehívni az igazgatási tanács 
tagjai egyharmadának kérésére, ha azok a 
szavazati jogok legalább 30 %-át 
képviselik, valamint az Unió vagy az 
ügyvezető igazgató kérésére;

Or. ro

Módosítás 42
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás vagy az igazgatási 
tanács tagjai és a közös vállalkozás
személyzete nem vehet részt a közös 
vállalkozás általi, különösen ajánlattételi 
felhívások alapján nyújtott pénzügyi 
támogatás előkészítésében, értékelésében 
vagy odaítélési eljárásában, amennyiben 
tulajdonosai, képviselői olyan szerveknek, 
amelyek potenciális jelöltek lehetnek vagy 
ajánlattevők, vagy ilyen szervekhez őket 
megállapodás köti.

(1) Az ügyvezető igazgató javaslatára az 
igazgatási tanács szabályokat fogad el az 
összeférhetetlenség megelőzésére és
kezelésére.

(1a) A (1) bekezdésben említett szabályok 
legalább a következőkre terjednek ki:
a) kötelezettséget állapítanak meg az 
igazgatási tanács tagjaira, az ügyvezető 
igazgatóra, a közös vállalkozás tagjaira és 
a közös vállalkozás személyi állományára 
vonatkozóan, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tegyenek a függetlenségüket esetlegesen 
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befolyásoló érdekeltségükről;
b) előírják, hogy az a) pontban említett 
nyilatkozatoknak pontosnak és 
hiánytalannak kell lenniük, az érintett 
személyeknek a nyilatkozatokat tisztségük 
elfoglalásakor írásban kell megtenniük, és 
azt személyi helyzetük megváltozása 
esetén meg kell újítaniuk;
c) egyértelmű és objektív kritériumokat 
tartalmaznak az a) pont szerint tett 
nyilatkozatok értékelésére vonatkozóan, 
biztosítják e kritériumok következetes 
alkalmazását, és rendelkeznek a 
nyilatkozatok ellenőrzéséről, amennyiben 
velük kapcsolatban bármilyen aggály 
merül fel;
d) magukban foglalnak egy eljárást annak 
biztosítására, hogy mindazon egyének, 
akik tulajdonosai vagy képviselői olyan 
szerveknek, amelyek potenciális jelöltek 
lehetnek közbeszerzési pályázati 
felhívásokban, vagy ilyen szervekkel 
partnerségi megállapodást kötöttek, vagy 
esetükben más jellegű potenciális 
összeférhetetlenséget állapítottak meg, ne 
vehessenek részt a közbeszerzési pályázati 
felhívások előkészítésében, elbírálásában 
vagy odaítélési eljárásaiban;
f) önkéntes alapú képzést kínálnak az 
ügyvezető igazgató, a közös vállalkozás 
teljes személyzete és az igazgatási tanács 
tagjai számára az összeférhetetlenségről.

Or. en

Indokolás

Az előadó eredeti javaslatai aránytalannak tűnnek, így azokat megfelelően módosították.

Módosítás 43
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 3 a pont (új)



PE522.979v01-00 22/23 AM\1009067HU.doc

HU

219/2007/EK rendelet
Melléklet – 7 cikk – 5 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk (5) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
ha) a közös vállalkozás időközi 
értékeléséből vagy a SESAR 
tevékenységek bármely egyéb vonatkozó 
vizsgálatából fakadó ajánlások kellő 
időben történő nyomon követése;

Or. en

Indokolás

A hivatalosan kilátásba helyezett értékelések megfelelő hatásának biztosítása és a közös 
vállalkozás minőségirányításának javítása érdekében az ügyvezető igazgatóra kell ruházni a 
vonatkozó ajánlások nyomon követésének feladatát.

Módosítás 44
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 16. cikk (1) bekezdése bevezető
szövegének helyébe a következő szöveg 
lép:

7. A 16. cikk (1) bekezdése szövegének 
helyébe a következő szöveg lép:

Or. en

Módosítás 45
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 7 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás a 4. cikk 
(2) bekezdésében említett pénzügyi keret 
alapján, valamint a hatékony és 
eredményes gazdálkodás és az 
elszámoltathatóság elve szerint elkészíti 
munkaprogramját, világosan 
megfogalmazva az elérendő eredményeket 
és a mérföldköveket. A munkaprogram a 
következőkből áll:

(1) A közös vállalkozás a 4. cikk 
(2) bekezdésében említett pénzügyi keret 
alapján, valamint a hatékony és 
eredményes gazdálkodás és az 
elszámoltathatóság elve szerint elkészíti 
munkaprogramját, világosan 
megfogalmazva az elérendő eredményeket 
és a mérföldköveket. A munkaprogram a 
következőkből áll:

a) egy felülvizsgált többéves 
munkaprogram – huszonnégy hónapos 
időszakokra bontva –, amely felvázolja a 
közös vállalkozás tevékenységeit, 
ütemtervét és költségeit a 2020-ig terjedő 
és azt követő időszakban;
b) évente elkészített éves
munkaprogramok, amelyek leírják a 
közös vállalkozás ezen időszak során 
végzett tevékenységeit, valamint 
ütemtervét és költségeit.

Or. en


