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Módosítás 33
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 34
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 35
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az általános célú és üzleti repülés 
fenntartható jövőjének menetrendjéről 
szóló, 2009. február 3-i európai 
parlamenti állásfoglalás6a felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza a repüléssel 
kapcsolatos kutatást, fejlesztés és 
innováció számára nyújtott támogatását, 
különösen azon kkv-k tekintetében, 
amelyek az általános célú és üzleti repülés 
céljára fejlesztenek és építenek 
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repülőgépeket.
__________________
6a HL C 67. E, 2010.3.18., 5. o.

Or. en

Módosítás 36
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
tanácsi határozat8 alapján az 1982/2006/EK 
határozat szerint létrehozott közös 
vállalkozások részére további támogatás 
nyújtható a …/2013/EU határozatban 
megállapított feltételek mellett.

(5) A [Horizont 2020 keretprogramról 
szóló] .../2013/EU rendelet és a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozásáról szóló, 2013 …-i 
…/2013/EU tanácsi határozat8 alapján az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére további 
támogatás nyújtható a(z) …/2013/EU 
határozatban megállapított feltételek 
mellett.

__________________ __________________
8 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló határozat].

8 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló határozat].

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.

Módosítás 37
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
tanácsi határozat8 alapján az 1982/2006/EK 
határozat szerint létrehozott közös 
vállalkozások részére további támogatás 
nyújtható a …/2013/EU határozatban 
megállapított feltételek mellett.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

__________________ __________________
8 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló határozat].

Or. en

Módosítás 38
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Tiszta Égbolt közös vállalkozás 
létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 
71/2008/EK tanácsi rendelettel9 létrehozott
Tiszta Égbolt közös vállalkozás teljesíti az 
új kutatások európai repüléstechnikai 
érdekeltek közötti hosszú távú 
együttműködést lehetővé tévő köz-magán 
társulás keretében való ösztönzésével 
kapcsolatos célkitűzéseit. A Tiszta Égbolt 
kezdeményezésben rendkívül nagy 
számban vettek részt kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), akik körében 
a pályázati költségvetés mintegy 40 %-a
került kiosztásra. A Tiszta Égbolt közös 
vállalkozás időközi értékelése10

megállapította, hogy a közös vállalkozás 

(6) A Tiszta Égbolt közös vállalkozás 
létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 
71/2008/EK tanácsi rendelettel9 létrehozott 
Tiszta Égbolt közös vállalkozás teljesíti az 
új kutatások európai repüléstechnikai 
érdekeltek közötti hosszú távú 
együttműködést lehetővé tévő köz-magán 
társulás keretében való ösztönzésével 
kapcsolatos célkitűzéseit. A Tiszta Égbolt 
kezdeményezésben nem túl nagy számban 
vettek részt kis- és középvállalkozások 
(kkv-k), akik körében a pályázati 
költségvetés mintegy 40%-a került 
kiosztásra. A Tiszta Égbolt közös 
vállalkozás időközi értékelése10

megállapította, hogy a közös vállalkozás 
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eredményesen ösztönzi a környezetvédelmi 
célok elérését előmozdító fejlesztéseket. 
Sikerei közé tartozik továbbá, hogy az 
Unió legfontosabb iparágait képviselő 
résztvevők kiterjedt és széles körét, köztük 
kkv-k nagy számát vonzotta. Új 
együttműködéseket és új szervezetek 
részvételét eredményezte. Kutatási területét 
ezért továbbra is támogatni kell annak 
érdekében, hogy az e rendelet 2. cikkében 
meghatározott célkitűzéseit elérhesse.

eredményesen ösztönzi a környezetvédelmi 
célok elérését előmozdító fejlesztéseket. Új 
együttműködéseket és új szervezetek 
részvételét eredményezte. Kutatási területét 
ezért továbbra is támogatni kell annak 
érdekében, hogy az e rendelet 2. cikkében 
meghatározott célkitűzéseit elérhesse.

__________________ __________________
9 HL L 30., 2008.2.4., 1–20. o. 9 HL L 30., 2008.2.4., 1–20. o.
10 SEC/2011/1072 final. 10 SEC(2011)1072.

Or. en

Indokolás

Mivel a legtöbb költségvetési eszközt nem pályázati felhívásokon keresztül osztották ki, a 
részvétel abszolút értelemben alacsony volt.

Módosítás 39
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A „Clean Sky” program támogatásának 
a folytatása során a Tiszta Égbolt közös 
vállalkozás működése során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni, az 
időközi értékelés eredményeit és az 
érdekeltek ajánlásait11 is beleértve. A 
hatékonyság növelése és az egyszerűsítés 
biztosítása érdekében a megvalósítás során 
a célnak jobban megfelelő struktúrát és 
szabályokat kell alkalmazni. Ennek 
érdekében a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak az igényeihez igazított 
pénzügyi szabályokat kell elfogadnia az 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 

(7) A Tiszta Égbolt kutatási program 
támogatásának a folytatása során a Tiszta 
Égbolt közös vállalkozás működése során 
szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell 
venni, az időközi értékelés eredményeit és 
az érdekeltek ajánlásait11 is beleértve. A 
hatékonyság növelése és az egyszerűsítés 
biztosítása érdekében a nyílt és átlátható 
módon történő megvalósítás során a célnak 
jobban megfelelő struktúrát és szabályokat 
kell alkalmazni. Ennek érdekében a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozásnak az 
igényeihez igazított pénzügyi szabályokat 
kell elfogadnia az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
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2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12

209. cikkében foglaltaknak megfelelően.

szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet12 209. cikkében 
foglaltaknak megfelelően.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 12 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 40
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Célkitűzései elérése érdekében a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás főként nyílt 
versenypályázati felhívásokat követően 
odaítélt támogatás formájában nyújt 
pénzügyi támogatást a tagoknak és a 
résztvevőknek.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 41
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Hozzájárulásaik a magánszektorbeli 
tagok által vállalt, a kiegészítő 
tevékenységek tervében meghatározott 
kiegészítő tevékenységekhez is 
kapcsolódnak; a teljes multiplikátor hatás 

(11) Meg kell határozni a 
magánszektorbeli tagok által vállalt, a 
kiegészítő tevékenységek tervében 
meghatározott kiegészítő 
tevékenységekhez kapcsolódó 
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helyes megállapítása érdekében e 
kiegészítő tevékenységek a tágabb „Clean 
Sky” közös technológiai 
kezdeményezéshez való 
hozzájárulásoknak minősülnek.

hozzájárulásaik mértékét, azonban e
hozzájárulásokat nem számolhatják be a 
Tiszta Égbolt közös technológiai 
kezdeményezéshez való hozzájárulások 
részeként.

Or. en

Módosítás 42
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételt a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról szóló, 2013. 
…-i … /2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet13 szabályozza.

(12) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételt a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról szóló, 2013. 
…-i … /2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet13 szabályozza. A 
szerződési struktúra nem térhet el a 
„Horizont 2020” keretprogram esetében 
használt struktúrától, valamint kerülni 
kell a további szerződési szintek 
beiktatását, mivel az szükségtelen 
adminisztratív terheket róhat a 
résztvevőkre.

__________________ __________________
13 HL … [A „Horizont 2020” részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló rendelet].

13 HL … [A „Horizont 2020” részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló rendelet].

Or. en

Indokolás

A résztvevők meglátása szerint a Tiszta Égbolt kezdeményezés esetében a hetedik 
keretprogramon belül általánosan használt kétszintű szerződési struktúra helyett háromszintű 
struktúrát találtak ki.
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Módosítás 43
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvei, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendeletben és a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 
2012. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletben14 meghatározott közvetett 
igazgatási szabályok szerint kell kezelni.

(13) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvei, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendeletben és a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 
2012. október 29-i 1268/2012/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet14 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdésében meghatározott közvetett 
igazgatási szabályok szerint kell kezelni.

__________________ __________________
14 HL L 362., 2012.12.31., 1. o. 14 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 44
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett.

(16) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett. 
Ugyanez érvényes az Európai 
Számvevőszékre és az Európai 
Parlamentre is.

Or. fr

Módosítás 45
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésével összhangban az Unió által 
létrehozott hivatalok, szervek és 
intézmények létesítő okirata kizárhatja a 
bevételeikre és kiadásaikra vonatkozó 
elszámolásaik Számvevőszék általi 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdése szerint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikke alapján létrehozott szervezetek 
vizsgálatát egy független ellenőrző 
szervnek kell végeznie, amelynek ki kell 
adnia többek között egy véleményt az 
elszámolások megbízhatóságáról és a 
mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
is vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésével összhangban az Unió által 
létrehozott hivatalok, szervek és 
intézmények létesítő okirata kizárhatja a 
bevételeikre és kiadásaikra vonatkozó 
elszámolásaik Számvevőszék általi 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdése szerint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikke alapján létrehozott szervezetek 
vizsgálatát egy független ellenőrző 

(17) Az EUMSZ 287. cikkével
összhangban az Unió által létrehozott 
hivatalok, szervek és intézmények 
vizsgálatát a Számvevőszék végzi el, 
amelynek ki kell adnia egy véleményt az 
elszámolások megbízhatóságáról és a 
mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
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szervnek kell végeznie, amelynek ki kell 
adnia többek között egy véleményt az 
elszámolások megbízhatóságáról és a 
mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
is vizsgálja.

is vizsgálja.

Or. ro

Módosítás 47
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 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 szerint a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkének a hatálya 
alá eső szervezetek vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie, 
amelynek ki kell adnia többek között egy 
véleményt az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem
indokolt, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
is vizsgálja.

(17) 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 szerint a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkének a hatálya 
alá eső szervezetek vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie, 
amelynek ki kell adnia többek között egy 
véleményt az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. E könyvvizsgálatnak 
nem minősülő vélemény ellenére indokolt, 
hogy a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék is 
vizsgálja.

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt, hogy a „Clean Sky 2” közös vállalkozás könyvvitelére ne vonatkozzon a 
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Számvevőszék vizsgálata. A vélemény – még akkor is, ha független könyvvizsgálati szerv 
bocsátja 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 hogy az abban szereplő 
ügyletek jogszerűek és szabályosak.

Módosítás 48
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésével összhangban az Unió által 
létrehozott hivatalok, szervek és 
intézmények létesítő okirata kizárhatja a 
bevételeikre és kiadásaikra vonatkozó 
elszámolásaik Számvevőszék általi 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdése szerint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikke 
alapján létrehozott szervezetek vizsgálatát 
egy független ellenőrző szervnek kell 
végeznie, amelynek ki kell adnia többek 
között egy véleményt az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
is vizsgálja.

(17) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésével összhangban az Unió által 
létrehozott hivatalok, szervek és 
intézmények létesítő okirata kizárhatja a 
bevételeikre és kiadásaikra vonatkozó 
elszámolásaik Számvevőszék általi 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdése szerint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikke 
alapján létrehozott szervezetek vizsgálatát 
egy független ellenőrző szervnek kell 
végeznie, amelynek ki kell adnia többek 
között egy véleményt az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről.

Or. en

Módosítás 49
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) 2017 végéig a „Horizont 2020” 
keretprogram időközi értékelésének 
részeként a köz- és magánszféra közötti 
meglévő és új partnerségeknek – köztük a 
közös technológiai kezdeményezéseknek –
egyaránt mélyreható értékelésen kell 
átesniük, amely kiterjed többek között a 
nyitottságuk, átláthatóságuk és 
hatékonyságuk elemzésére.

Or. en

Módosítás 50
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A „Horizont 2020” keretprogram 
által az európai kutatási és innovációs 
finanszírozási rendszer nagyobb fokú 
egyszerűsítése és összehangolása 
tekintetében kitűzött általános cél elérése 
érdekében a közös vállalkozásoknak 
kerülniük kell a „Horizont 2020” 
keretprogramtól eltérő 
szabályrendszereket.

Or. en

Módosítás 51
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Európán belül a kutatás és 
innováció terén meglévő szakadék 
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megszüntetésének elősegítése érdekében 
kiegészítő jellegű és szoros szinergiákat 
kell kialakítani a strukturális alapokkal. 
Lehetőség szerint elő kell segíteni a két 
eszköz közötti átjárhatóságot. Ösztönözni 
kell a kumulatív vagy kombinált 
finanszírozást. Ezzel összefüggésben az 
intézkedések az Európa tehetségbázisában 
rejlő lehetőségek maradéktalan 
kiaknázására és ily módon a kutatás és 
innováció gazdasági és társadalmi 
hatásának optimalizálására fognak 
irányulni, valamint – ugyan kiegészítik 
majd azokat – el fognak különülni a 
kohéziós politikát finanszírozó alapok 
politikáitól és fellépéseitől.

Or. en

Módosítás 52
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20c) Kkv-k, egyetemek és 
kutatóközpontok részvételét előmozdító 
intézkedéseket kell végrehajtani. Ezzel 
összefüggésben azonosítani kell a 
programba újonnan belépők részvételét 
akadályozó tényezőket, és azokkal 
foglalkozni kell.

Or. en

Módosítás 53
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – bevezető rész



AM\1011983HU.doc 15/63 PE524.725v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulni a „Clean Sky 2” közös 
technológiai kezdeményezés 
célkitűzéseinek az eléréséhez, különösen 
az olyan technológiák integrálásához, 
demonstrálásához és validálásához, 
amelyek képesek:

2. hozzájárulni a légiközlekedési 
technológiák környezeti hatásainak 
javításához, valamint az erős és globálisan 
versenyképes európai repüléstechnikai 
ipar és ellátási lánc fejlődéséhez.

Ennek megvalósítása céljából fel kell 
gyorsítani a tisztább légiközlekedési 
technológiák kifejlesztését azok lehető 
leggyorsabb piacra bocsátása céljával, és 
különösen az olyan technológiák 
integrálási, demonstrációs és validációs 
folyamatait, amelyek képesek:

Or. en

Módosítás 54
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) javítani a biztonságot, valamint 
csökkenteni a környezeti hatásokat és a 
kis repülőgépek működési költségeit.

Or. en

Módosítás 55
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az EFTA-

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az Európai 
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előirányzatokat is beleértve – 1,8 milliárd 
EUR. A hozzájárulás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
c) pontja iv. alpontjának, valamint 60. és 
61. cikkének megfelelően az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kerül kifizetésre az 
ugyanezen rendelet 209. cikkében 
meghatározott szervek részére.

Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
tagállamainak hozzájárulásait is beleértve 
– 1,8 milliárd EUR. A hozzájárulás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja iv. alpontjának, 
valamint 60. és 61. cikkének megfelelően 
az Unió általános költségvetésében a 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendelt előirányzatokból kerül kifizetésre 
az ugyanezen rendelet 209. cikkében 
meghatározott szervek részére.

Or. fr

Módosítás 56
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – 1,8 milliárd 
EUR. A hozzájárulás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
c) pontja iv. alpontjának, valamint 60. és 
61. cikkének megfelelően az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kerül kifizetésre az 
ugyanezen rendelet 209. cikkében 
meghatározott szervek részére.

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – 1,575 
milliárd EUR. A hozzájárulás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja iv. alpontjának, 60. 
cikke (1)–(4) bekezdésének és 61. 
cikkének megfelelően az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kerül 
kifizetésre az ugyanezen rendelet 209. 
cikkében meghatározott szervek részére.

Or. en

Indokolás

Az előadó a többéves pénzügyi keretből a „Horizont 2020” keretprogramra fordított 
keretösszeg átfogó csökkentése nyomán a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás költségvetésének 
12,5%-os csökkentését javasolja, hogy fenn lehessen tartani az egyrészről a közlekedési célú, 
együttműködésen alapuló kutatás finanszírozása és másrészről a KTK finanszírozása közötti 
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érzékeny egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Ezzel egyidejűleg javasolja a 
„Clean Sky 2” időtartamának 4 évvel történő csökkentését, aminek eredményeként a 2020 
utáni, következő többéves pénzügyi keretben újabb költségvetést kell meghatározni.

Módosítás 57
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – 1,8 milliárd 
EUR. A hozzájárulás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
c) pontja iv. alpontjának, valamint 60. és 
61. cikkének megfelelően az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kerül kifizetésre az 
ugyanezen rendelet 209. cikkében 
meghatározott szervek részére.

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
részére az igazgatási és működési 
költségek fedezésére juttatott maximális 
uniós hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – 0,6 milliárd 
EUR. A hozzájárulás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
c) pontja iv. alpontjának, valamint 60. és 
61. cikkének megfelelően az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kerül kifizetésre az 
ugyanezen rendelet 209. cikkében 
meghatározott szervek részére.

Or. en

Indokolás

Az európai repüléstechnikai ipar nagyon jó úton halad. Az Airbus – a Tiszta Égbolt 
kezdeményezés fő partnere és kedvezményezettje – 2013 júliusában (a Bourget kiállításon) 
bejelentette, hogy az elkövetkező 7 évre már tele van megrendelésekkel, ami több mint 5000 
repülőgépre vonatkozó megrendelést takar. Azóta (pekingi kiállítás) a megrendelések száma 
tovább nőtt. Az iparágnak nagyobb arányban kell hozzájárulnia az e téren megvalósuló K+F 
finanszírozásához, ugyanakkor a „Horizont 2020” keretében nyújtott közpénzeket azokra a 
területekre kell összpontosítani, amelyeket nem érnek el a magánszektor pénzeszközei.

Módosítás 58
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 hatáskör-
átruházási megállapodásban a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikkének (3) bekezdésében és 60–61.
cikkében, valamint a 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében felsorolt szempontokra és 
többek között a következőkre vonatkozik:

(3) A (2) bekezdésben említett hatáskör-
átruházási megállapodásban a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikkének (3) bekezdésében, 60. cikkének 
(1)–(4) bekezdésében és 61. cikkében, 
valamint az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében felsorolt szempontokra és 
többek között a következőkre vonatkozik:

Or. en

Módosítás 59
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
működésére vonatkozó egyedi 
eredményességi mutatók;

c) a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
működésére vonatkozó egyedi 
eredményességi mutatók, ideértve azt, 
hogy hogyan járulnak hozzá a „Horizont 
2020” keretprogramban megfogalmazott, 
az „intelligens, környezetkímélő és 
integrált közlekedés” társadalmi 
kihívással kapcsolatos célkitűzés 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 60
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont
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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, ideértve az 
összes pályázat és támogatási 
megállapodás, valamint az átfogó H2020 
adatbázisba [ECORDA] felvett partnerek 
tekintetében időben nyújtott teljes körű 
tájékoztatást is;

Or. en

Módosítás 61
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
hozzájárulás a következőket tartalmazza:

Az (1) bekezdésben meghatározott 
hozzájárulás az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 15. cikkének (2) bekezdése és 
(3) bekezdésének b) pontja szerint a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás részére 
juttatandó hozzájárulásokat tartalmazza.

Or. en

Módosítás 62
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az I. mellékletben szereplő alapszabály 
15. cikkének (2) bekezdése és (3) 
bekezdésének b) pontja szerint a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás részére 

törölve
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juttatandó hozzájárulások.

Or. en

(A szöveg a 4. cikk (2) bekezdésének bevezető részébe került beillesztésre.)

Indokolás

A közös vállalkozás részére juttatandó hozzájárulásként csak a tagok programban való 
részvételéhez kapcsolódó adminisztratív és működési költségek fedezésére szolgáló 
hozzájárulásokkal lehet elszámolni. A program hatályán kívüli bármely más kiegészítő 
tevékenységet tájékoztatási célból számszerűsíteni lehet, azonban nem számítható be az uniós 
finanszírozás megfeleltetése során.

Módosítás 63
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az Uniótól eltérő tagok vagy kapcsolt 
jogalanyaik által az 1. cikkben 
meghatározott időszakban biztosított 
legalább 990 millió EUR értékű 
természetbeni hozzájárulás, amely a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
munkatervében nem szereplő, a „Clean 
Sky” közös technológiai kezdeményezés 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
kiegészítő tevékenységek végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült költségeiknek 
összegét tartalmazza. E költségeket a 
vonatozó szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően egyéb uniós finanszírozási 
programokból lehet támogatni. Ilyen 
esetben az uniós finanszírozás nem 
helyettesíti az Uniótól eltérő tagok vagy 
kapcsolt jogalanyaik által természetben 
teljesített a hozzájárulásokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az Uniótól eltérő tagok vagy kapcsolt 
jogalanyaik által az 1. cikkben 
meghatározott időszakban biztosított 
legalább 990 millió EUR értékű 
természetbeni hozzájárulás, amely a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
munkatervében nem szereplő, a „Clean 
Sky” közös technológiai kezdeményezés 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
kiegészítő tevékenységek végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült költségeiknek 
összegét tartalmazza. E költségeket a 
vonatozó szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően egyéb uniós finanszírozási
programokból lehet támogatni. Ilyen 
esetben az uniós finanszírozás nem 
helyettesíti az Uniótól eltérő tagok vagy 
kapcsolt jogalanyaik által természetben 
teljesített a hozzájárulásokat.

b) Az Uniótól eltérő tagok vagy kapcsolt 
jogalanyaik által az 1. cikkben 
meghatározott időszakban a kiegészítő 
tevékenységek tekintetében biztosított 
legalább 990 millió EUR értékű 
hozzájárulás, amely a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás munkatervében nem szereplő, 
a „Clean Sky” közös technológiai 
kezdeményezés célkitűzéseinek eléréséhez 
hozzájáruló kiegészítő tevékenységek 
végrehajtásával kapcsolatban felmerült 
költségeiknek összegét tartalmazza. E 
tevékenységeket a vonatozó szabályoknak 
és eljárásoknak megfelelően egyéb uniós 
finanszírozási programokból lehet 
kiegészíteni. Ilyen esetben az uniós 
finanszírozás nem helyettesíti az Uniótól 
eltérő tagok vagy kapcsolt jogalanyaik által 
teljesített kiegészítő tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett költségek fedezésére 
nem nyújthat pénzügyi támogatást a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás. Az érintett 
tevékenységek felsorolását a kiegészítő 
tevékenységek terve tartalmazza, 
amelyben a hozzájárulások becsült értékét 
is fel kell tüntetni.

A b) pontban említett költségek fedezésére 
nem nyújthat pénzügyi támogatást a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás.

Or. en
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Módosítás 66
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett költségek fedezésére 
nem nyújthat pénzügyi támogatást a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás. Az érintett 
tevékenységek felsorolását a kiegészítő 
tevékenységek terve tartalmazza, amelyben 
a hozzájárulások becsült értékét is fel kell 
tüntetni.

Az Uniótól eltérő tagok vagy kapcsolt 
jogalanyaik által az 1. cikkben 
meghatározott időszakban a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozás munkatervében nem 
szereplő, a „Clean Sky” közös 
technológiai kezdeményezés 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
kiegészítő tevékenységek végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült költségeket 
számszerűsíteni kell, amelyek azonban 
semmi esetre sem helyettesíthetik az 
Uniótól eltérő tagok vagy kapcsolt 
jogalanyaik természetbeni juttatásait. E 
költségek fedezésére nem nyújthat 
pénzügyi támogatást a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozás. E költségeket a 
vonatozó szabályoknak és eljárásoknak 
megfelelően egyéb uniós finanszírozási 
programokból lehet támogatni. Az érintett 
tevékenységek felsorolását a kiegészítő 
tevékenységek terve tartalmazza, amelyben 
a hozzájárulások becsült értékét is fel kell 
tüntetni.

Or. en

Indokolás

A közös vállalkozás részére juttatandó hozzájárulásként csak a tagok programban való 
részvételéhez kapcsolódó adminisztratív és működési költségek fedezésére szolgáló 
hozzájárulásokkal lehet elszámolni. A program hatályán kívüli bármely más kiegészítő 
tevékenységet tájékoztatási célból számszerűsíteni lehet, azonban nem számítható be az uniós 
finanszírozás megfeleltetése során.

Módosítás 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak minden év január 
31-ig kimutatást kell benyújtania a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás irányító 
testületének a (2) bekezdés szerinti 
hozzájárulás értékéről az előző üzleti 
években.

(3) A magánszektorbeli tagok szükség 
esetén és a „Clean Sky 2” program 
időtartama alatt legalább kétszer frissítik 
a kiegészítő tevékenységekre vonatkozó 
nyilatkozatot, és erről tájékoztatást 
küldenek.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő tevékenységeket részletesen az Európai Bizottság részére 2013. május 28-án 
átadott ágazati nyilatkozat tartalmazza mint szerződéses következmények nélküli politikai 
kötelezettségvállalásokat. A nyilatkozat tartalmazza a tájékoztatás, frissítés és felülvizsgálat 
módját is. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás munkatervében nem szereplő tevékenységekre 
nem vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség.

Módosítás 68
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak kell 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. A 
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igazolnia. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás az 
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatot 
végezhet.

kiegészítő tevékenységeket önként vállaló, 
Uniótól eltérő tagok friss adatokat 
közölnek az ilyen kötelezettségvállalás 
teljesítéséről.

Or. en

Módosítás 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak kell 
igazolnia. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás az 
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatot 
végezhet.

(4) Az I. mellékletben szereplő alapszabály 
15. cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. A 
kiegészítő tevékenységek során felmerült 
költségeket nem ellenőrzi sem a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozás, sem pedig más 
uniós szerv.

Or. en

Indokolás

A nem uniós társfinanszírozású kiegészítő tevékenységeket nem ellenőrzik.
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Módosítás 70
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket egy, az 
érintett gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak 
hitelesítenie kell. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás az 
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatot 
végezhet.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. Az I. mellékletben 
szereplő alapszabály 15. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
hozzájárulások költségeit egy, az érintett 
gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak 
hitelesítenie kell. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás az 
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatot 
végezhet. Az érintett jogalany évente 
jelentésben számol be a kiegészítő 
tevékenységeiről a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Noha a magánszektorbeli tagok által végrehajtandó kiegészítő tevékenységek hatékonyan 
erősítik a KTK áttételi hatását, azokat nem lehet értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatnak 
alávetni. A kiegészítő tevékenységeket – egyértelműen természetbeni hozzájárulásként 
meghatározva – ennek megfelelően kell megtervezni és végrehajtani, és azokról évente 
jelentést kell készíteni. Végső soron el kell érni a 990 milliós összeget. E tevékenységek 
azonban nem részesülnek uniós társfinanszírozásban, és ily módon mentesülnek a Közös 
Vállalkozás által végzett ellenőrzéseken kívüli ellenőrzések alól.



PE524.725v01-00 26/63 AM\1011983HU.doc

HU

Módosítás 71
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket egy, az 
érintett gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak 
hitelesítenie kell. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás az
értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatot 
végezhet.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások 
értékmegállapításához a költségeket az 
érintett gazdálkodó szervezet szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak és az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak / nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket egy, az 
érintett gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak 
hitelesítenie kell. A hozzájárulások 
értékmegállapítását a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak ellenőriznie kell. Ha a 
bizonytalanságot nem sikerül eloszlatni, a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás és a 
Számvevőszék az értékmegállapításra 
vonatkozó vizsgálatot végezhet.

Or. en

Módosítás 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak juttatott uniós pénzügyi 
hozzájárulást megszüntetheti, arányosan 

törölve
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csökkentheti vagy felfüggesztheti, illetve 
megindíthatja az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 24. cikkének (2) bekezdése 
szerinti végelszámolási eljárást, ha a 
tagok vagy kapcsolt jogalanyaik a 
(2) bekezdésben meghatározott 
hozzájárulást nem biztosítják, vagy csak 
részben vagy késedelmesen biztosítják.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő tevékenységek nem szolgálhatnak az Európai Bizottság pénzügyi szankcióinak 
alapjául.

Módosítás 73
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak juttatott uniós pénzügyi 
hozzájárulást megszüntetheti, arányosan 
csökkentheti vagy felfüggesztheti, illetve 
megindíthatja az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 24. cikkének (2) bekezdése 
szerinti végelszámolási eljárást, ha a tagok 
vagy kapcsolt jogalanyaik a (2) 
bekezdésben meghatározott hozzájárulást 
nem biztosítják, vagy csak részben vagy 
késedelmesen biztosítják.

(5) A Bizottság a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak juttatott uniós pénzügyi 
hozzájárulást megszünteti, arányosan 
csökkenti vagy felfüggeszti, illetve 
megindítja az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 24. cikkének (2) bekezdése 
szerinti végelszámolási eljárást, ha a Közös 
Vállalkozás nem valósítja meg a 
finanszírozás célját, illetve ha a tagok vagy 
kapcsolt jogalanyaik a (2) bekezdésben 
meghatározott hozzájárulást nem 
biztosítják, vagy csak részben vagy 
késedelmesen biztosítják.

Or. en

Módosítás 74
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás külön 
pénzügyi szabályzatot fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében és a … /EU rendeletben [a köz-
magán társulásokra vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról szóló 
felhatalmazáson alapuló rendelet] 
foglaltaknak megfelelően.

E rendelet 12. cikke ellenére a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozás külön pénzügyi 
szabályzatot fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a(z) … 
/EU rendeletben [a köz-magán társulásokra 
vonatkozó költségvetésirendelet-mintáról 
szóló felhatalmazáson alapuló rendelet] 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 75
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyzeti szabályzat 110. cikke szerint
az irányító testület határozatot fogad el a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke 
alapján, amelyben a kinevező hatóság 
megfelelő hatásköreit átruházza az 
ügyvezető igazgatóra és meghatározza a 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató 
felhatalmazást kap ezeknek a 
hatásköröknek a további átruházására.

A személyzeti szabályzat 110. cikke szerint 
az irányító testület határozatot fogad el a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke 
alapján, amelyben a kinevező hatóság 
megfelelő hatásköreit átruházza az 
ügyvezető igazgatóra és meghatározza a 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató 
felhatalmazást kap ezeknek a 
hatásköröknek a további átruházására. Az 
irányító testület következő ülésén az 
ügyvezető igazgató beszámol e hatáskör-
átruházások és -továbbruházások 
gyakorlásáról.

Or. fr

Módosítás 76
Jean-Pierre Audy



AM\1011983HU.doc 29/63 PE524.725v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kivételes körülmények úgy kívánják, 
az irányító testület határozattal 
ideiglenesen felfüggesztheti a kinevező 
hatóság hatásköreinek ügyvezető 
igazgatóra való átruházását, illetve az 
ügyvezető igazgató általi további 
átruházást, és vagy maga veheti át azok 
gyakorlását, vagy átruházhatja azokat az 
egyik tagjára vagy a közös vállalkozás 
személyzetének valamely tagjára, az 
ügyvezető igazgató kivételével.

Az irányító testület indokolással ellátott
határozattal ideiglenesen felfüggesztheti a 
kinevező hatóság hatásköreinek ügyvezető 
igazgatóra való átruházását, illetve az 
ügyvezető igazgató általi további 
átruházást, és vagy maga veheti át azok 
gyakorlását, vagy átruházhatja azokat az 
egyik tagjára vagy a közös vállalkozás 
személyzetének valamely tagjára, az 
ügyvezető igazgató kivételével.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 77
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásra és 
annak személyi állományára az Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyve érvényes.

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
ügyvezető igazgatójára és irányító 
testületének tagjaira az Unió kiváltságairól 
és mentességeiről szóló jegyzőkönyv
érvényes.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió kiváltságait és mentességeit nem az összes tisztviselőre, hanem azokra a 
személyekre kell kiterjeszteni, amelyek felelősségi köre azt indokolttá teszi.
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Módosítás 78
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem szerződéses kötelezettség 
esetében a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak a tagállamok törvényeiben 
foglalt közös, általános elveknek 
megfelelően minden olyan kárt meg kell 
térítenie, amelyet személyzete a 
munkavégzés során okozott.

(2) Nem szerződéses kötelezettség 
esetében a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak a tagállamok törvényeiben 
foglalt közös, általános elveknek 
megfelelően minden olyan kárt meg kell 
térítenie, amelyet személyzete és az 
irányító testület tagjai a munkavégzés 
során okoztak.

Or. fr

Módosítás 79
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
munkatársai által feladataik ellátása 
során okozott károkra vonatkozó 
kártérítéssel kapcsolatos jogvitákban;

törölve

Or. fr

Módosítás 80
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan kérdésben, amelyről e 
rendelet vagy más uniós jogi aktus nem 
rendelkezik, azon állam joga

törölve
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alkalmazandó, amelyben a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozás székhelye található.

Or. fr

Módosítás 81
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
időközi értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. július 31-ig elvégzi a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. január 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 82
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
időközi értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. június 30-ig elvégzi 
a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
időközi értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2017. december 31-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. ro

Módosítás 83
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása a „Clean Sky 2”
Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében a Szerződés 319. 
cikkében előírt eljárásnak megfelelően az 
Európai Parlament által a Tanács 
ajánlására a Bizottságnak adott 
felmentvény részét képezi.

(1) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
költségvetésének teljesítéséről szóló 
felmentvényt a Tanács ajánlására és a 
Számvevőszék könyvvizsgálói 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 84
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében a Szerződés 319. 
cikkében előírt eljárásnak megfelelően az 
Európai Parlament által a Tanács 
ajánlására a Bizottságnak adott
felmentvény részét képezi.

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadást a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
tekintetében az EUMSZ 319. cikkében, 
valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 164. és 165. cikkében 
meghatározott és a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás pénzügyi szabályai által előírt
eljáráshoz hasonló eljárásnak megfelelően 
a Tanács ajánlására az n+2. év május 15. 
előtt az Európai Parlament adja ki.

Or. en
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Módosítás 85
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Abban az esetben, ha az Európai 
Parlament nem adja meg a felmentvényt, 
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 
benyújtania lemondását az irányító testületnek, amelynek döntenie kell a következményekről.

Módosítás 86
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.



PE524.725v01-00 34/63 AM\1011983HU.doc

HU

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 87
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányító testület, az 
irányítóbizottságok és a tudományos 
bizottság tagjai és az ügyvezető igazgató 
az összes szakmai tevékenységről, a 
pénzügyi érdekekről és az 
összeférhetetlenségről nyilatkozatot 
tesznek közzé, és azt folyamatosan 
frissítik. A nyilatkozatoknak a következő 
adatokat kell tartalmazniuk:
a) a személy foglalkozása, valamint a 
magánvállalkozások, nem kormányzati 
szervezetek és társult tagok testületeiben 
vagy bizottságaiban vállalt tagsága;
b) olyan vállalkozásokban vagy 
partnerségekben szerzett tulajdonrész, 
amelyek befolyást gyakorolhatnak a 
közérdekkel kapcsolatos kérdésekre, 
illetve amelyek esetében a tulajdonrész az 
adott személynek jelentős befolyást biztosít 
a szervezet ügyei tekintetében;

Or. en

Módosítás 88
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 35. 
cikkében, 60. cikkének (1) bekezdésében 
és 128. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint az e rendelet 16. cikkében 
meghatározott átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás által kiírt pályázati 
felhívásokat és részvételi szándék 
kifejezésére való felhívásokat közzé kell 
tenni a „Horizon 2020 Participant Portal” 
weboldalon.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretében folytatott háromoldalú tárgyalások során az intézmények 
megállapodtak arról, hogy a „Horizont 2020” keretében finanszírozott valamennyi felhívási 
lehetőség tekintetében előmozdítják a következetesség fokozását. A Bizottság e célból ígéretet 
tett arra, hogy elősegíti a közös technológiai kezdeményezések által kiírt pályázati felhívások 
és részvételi szándék kifejezésére való felhívások „Horizon 2020 Participant Portal” 
weboldalon való közzétételét. Mindannyian hozzájárultak e megközelítés követéséhez. E 
módosítás célja, hogy az önkéntes kötelezettségvállalást jogi követelménnyé változtassák, 
ezáltal garantálva a pályázók egyszerű és elérhető tájékoztatását.

Módosítás 89
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyetlen jogalany támogatási 
jogosultsága tekintetében a részvételi 
szabályok alóli mentesség csak kivételes 
esetben alkalmazható.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi javaslat értelmében csak a költségvetés 30%-át osztanák ki nyílt 
versenyfelhívásokon keresztül, a fennmaradó részt pedig előre kiosztanák a Tiszta Égbolt 
kezdeményezés tagjai és partnerei számára. Ha a pénzeszközök felhívásokon keresztüli 
kiosztása minden esetben különálló vállalkozásoknak odaítélt külön szerződések keretében 
történik, akkor valójában arról van szó, hogy a Tiszta Égbolt kezdeményezés tagjai számára 
közpénzeket osztanak szét magánbeszerzési eljárás keretében. Az együttműködésen alapuló 
európai kutatásra vonatkozó mentesség csak kivételes esetekben alkalmazható.

Módosítás 90
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 71/2008/EK rendelet szerinti fel nem 
használt előirányzatok átszállnak a „Clean 
Sky 2” Közös Vállalkozásra.

(5) A 71/2008/EK rendelet szerinti fel nem 
használt előirányzatokból csak azokat az 
nélkülözhetetlen előirányzatokat kell 
átcsoportosítani a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásra, amelyek az IMI Közös 
Vállalkozás (IMI1) pályázati felhívásaival 
kapcsolatos adminisztratív költségek 
fedezésére szolgálnak.

Or. en

Módosítás 91
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Társult tag”: a 71/2008/EK rendelet 
alapján kiválasztott jogalany, amely aláírt 
jóváhagyó levélben elfogadta ezt az 
alapszabályt, és amelynek a tagsága 
megszűnik, mihelyt lezárulnak azok a 
71/2008/EK rendelet alapján megkezdett 
cselekvések, amelyekben részt vesz, de 
legkésőbb 2017. december 31-én;

a) „Társult tag”: a 71/2008/EK rendelet 
alapján kiválasztott jogalany, amely az 
irányításáért felelős testület által hozott 
határozattal elfogadta ezt az alapszabályt, 
és amelynek a tagsága megszűnik, mihelyt 
lezárulnak azok a 71/2008/EK rendelet 
alapján megkezdett cselekvések, 
amelyekben részt vesz, de legkésőbb 2017. 
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december 31-én;

Or. fr

Indokolás

Egy egyszerű levél nem elegendő az alapszabály elfogadásához.

Módosítás 92
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „kiemelt partner”: a 4. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint, 
felhívást követően kiválasztott jogalany, 
amely ITD-ben, ILDP-ben vagy 
transzverzális tevékenységekben vesz 
részt, és aláírt jóváhagyó levélben
elfogadta ezt az alapszabályt;

b) „kiemelt partner”: a 4. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint, 
felhívást követően kiválasztott jogalany, 
amely ITD-ben, ILDP-ben vagy 
transzverzális tevékenységekben vesz 
részt, és az irányításáért felelős testület 
által hozott határozattal elfogadta ezt az 
alapszabályt;

Or. fr

Indokolás

Egy egyszerű levél nem elegendő az alapszabály elfogadásához.

Módosítás 93
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ITD-k, ILDP-k és transzverzális 
tevékenységek keretében folyó munka 
azon kulcsfeladatokra való összpontosítása, 
melyek döntő módon hozzájárulhatnak a
környezetvédelem és a versenyképesség
terén megvalósítandó uniós 

c) az ITD-k, ILDP-k és transzverzális 
tevékenységek keretében folyó munka 
azon kulcsfeladatokra való összpontosítása, 
melyek döntő módon hozzájárulhatnak az 
Unió 2011. évi fehér könyvében foglalt
célkitűzésekhez;
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célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 94
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a kkv-k tevékenységekben való 
részvételének az ösztönzése a hetedik 
keretprogram és a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek megfelelően;

i) a kkv-k tevékenységekben való 
részvételének az ösztönzése a hetedik 
keretprogram és a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek megfelelően, 
különösen oly módon, hogy a „Clean Sky 
2” kezdeményezéshez való uniós 
hozzájárulás legalább 20%-át a kkv-k 
részvételére fordítják;

Or. en

Módosítás 95
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a kkv-k tevékenységekben való 
részvételének az ösztönzése a hetedik 
keretprogram és a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek megfelelően;

i) a kkv-k tevékenységekben való 
részvételének a biztosítása a hetedik 
keretprogram és a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek megfelelően;

Or. en

Módosítás 96
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1011983HU.doc 39/63 PE524.725v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) kapcsolattartás az érdekeltek széles 
körével, ideértve a kutatóintézeteket, az 
egyetemeket és a civil társadalmi 
szervezeteket is;

Or. en

Módosítás 97
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén a vezetők, az e rendelet 
II. mellékletében felsorolt társult tagok és a 
4. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
kiválasztandó kiemelt partnerek.

b) az alapszabálynak az irányításért 
felelős testület által hozott határozattal
való elfogadása esetén a vezetők, az e 
rendelet II. mellékletében felsorolt társult 
tagok és a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kiválasztandó kiemelt 
partnerek.

Or. fr

Módosítás 98
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2) bekezdés szerinti pályázat 
keretében bármely, a tagállamokban vagy a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országban székhellyel rendelkező jogalany 
kérelmezheti, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozáskiemelt partnere lehessen, 

1. A (2) bekezdés szerinti pályázat 
keretében bármely, a tagállamokban vagy a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országban székhellyel rendelkező jogalany 
kérelmezheti, hogy a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás vezetője, társult tagja vagy
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feltéve hogy hozzájárul a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozás e rendelet 2. cikkében 
meghatározott céljai elérésnek 15. cikkben 
említett finanszírozásához, és hogy 
elfogadja a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás alapszabályát.

kiemelt partnere lehessen, feltéve hogy 
hozzájárul a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás e rendelet 2. cikkében 
meghatározott céljai elérésnek 15. cikkben 
említett finanszírozásához, és hogy 
elfogadja a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás alapszabályát.

Or. en

Módosítás 99
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
kiemelt partnereit és érintett kapcsolt 
jogalanyaikat nyílt, megkülönböztetés-
mentes versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani, és független értékelésnek kell 
alávetni. A pályázatokat a program 
végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. A lehető legszélesebb körű részvétel 
biztosítása érdekében a felhívásokat közzé 
kell tenni a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 
honlapján, valamint az államok képviselői 
csoportján és adott esetben más 
csatornákon keresztül.

2. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
társult tagjai, partnerei vagy kiemelt 
partnereit nyílt, megkülönböztetés-mentes 
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani, és független értékelésnek kell 
alávetni. A pályázatokat a program 
végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. A lehető legszélesebb körű részvétel 
biztosítása érdekében a felhívásokat közzé 
kell tenni a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 
honlapján, valamint az államok képviselői 
csoportján és adott esetben más 
csatornákon keresztül. Az értékelések 
okfejtését és eredményeit közzé kell tenni 
a Tiszta Égbolt kezdeményezés 
weboldalán.

Or. en

Módosítás 100
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásban 
bármely tag megszüntetheti tagságát. A 
megszűnés a többi tagnak küldött 
értesítéstől számított hat hónap múlva válik 
érvényessé és visszavonhatatlanná. Ezt 
követően a korábbi tag a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozás által a tagság 
megszűnését megelőzően jóváhagyott vagy 
keletkeztetett kötelezettségek kivételével 
minden kötelezettsége alól mentesül.

3. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásban 
bármely tag megszüntetheti tagságát. A 
megszűnés a többi tagnak küldött 
értesítéstől számított hat hónap múlva válik 
érvényessé és visszavonhatatlanná. Ezt 
követően a korábbi tag a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozás által a tagság 
megszűnését megelőzően jóváhagyott vagy 
keletkeztetett kötelezettségek kivételével 
minden kötelezettsége alól mentesül. A 
tagság megszüntetése esetén pénzügyi 
kötelezettségei kiegyenlítése céljából 
elszámolást készítenek a tagságát 
megszüntető tag és a Clean Sky 2 Közös 
Vállalkozás között.

Or. fr

Módosítás 101
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásban 
fennálló tagság csak az irányító testület 
előzetes hozzájárulásával ruházható át 
harmadik személyre.

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásban 
fennálló tagság csak az irányító testület 
előzetes hozzájárulásával ruházható át 
harmadik személyre. Erről a 
hozzájárulásról értesítik a Bizottságot, 
amely kifogásolási joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 102
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tudományos bizottság három 
képviselője.

Or. en

Módosítás 103
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület összetétele esetében 
biztosítani kell a kkv-k jelentős 
képviseletét.

Or. en

Módosítás 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság képviselője a szavazati 
jogok 50 %-át birtokolja. A Bizottság 
szavazata nem osztható meg. Minden más 
képviselő egyenlő számú szavazattal 
rendelkezik. A képviselők mindent 
megtesznek a konszenzus elérése 
érdekében. Konszenzus hiányában az 
irányító testület határozatait legalább 
75 %-os szavazattöbbséggel hozza, a
távollévők szavazatait is beleértve.

1. Az irányító testület minden egyes 
tagjának egy, a többiekével egyenlő 
szavazata van.

Az irányító testület az érvényes szavazatok 
kétharmados többségével hozza meg 
döntéseit. Az irányító testület minden 
olyan esetben kétharmados többséggel 
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dönt, amikor a döntés nem hozható meg 
konszenzussal. Az érvényes szavazatokba 
minden tag beleszámít, még a távollévők 
is.
A Bizottság vétójoggal rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás irányító testületére vonatkozó szabályok jól működnek, és 
a Közös Vállalkozás részére hatékony döntéshozatalt biztosítanak. Célszerű ezért megőrizni 
ezeket.

Módosítás 105
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 3 pont – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

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

Or. en

Módosítás 106
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ügyvezető igazgató kinevezése, 
elbocsátása, megbízatásának 
meghosszabbítása, valamint útmutatás 
nyújtása az ügyvezető igazgató számára, és 
az ügyvezető igazgató teljesítményének 
figyelemmel kísérése;

f) az ügyvezető igazgató kinevezése, 
visszahívása, megbízatásának 
meghosszabbítása, valamint útmutatás 
nyújtása az ügyvezető igazgató számára, és 
az ügyvezető igazgató teljesítményének 
figyelemmel kísérése;

Or. fr
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Módosítás 107
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 2 pont – t a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) a független könyvvizsgálati szerv 
nyilvános pályázati felhívás alapján 
történő kijelölése, amelynek feladata lesz, 
hogy a 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Or. fr

Módosítás 108
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárást követően. Adott 
esetben a Bizottság bevonja a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozás egyéb tagjainak 
képviseletét a kiválasztási folyamatba.

(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 „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozás egyéb tagjainak 
képviseletét a kiválasztási folyamatba. Az 
Európai Parlament kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 109
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 6 pont
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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 visszahívása
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 110
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 pont – 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 111
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 112
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 113
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítja a felhívásokat a munkatervben 
előírtak szerint, és kezeli a 
megállapodásokat vagy határozatokat, az 
összehangolásukat is beleértve;

b) irányítja a felhívásokat – ezen belül is a 
független szakértői panel általi értékelést 
– a munkatervben előírtak szerint, és kezeli 
a megállapodásokat vagy határozatokat, az 
összehangolásukat is beleértve;

Or. en

Módosítás 114
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felügyeli a Közös Vállalkozás 
tevékenységében, nevezetesen a pályázati 
felhívásokban való széles körű részvételt 
szolgáló tájékoztatási és ösztönzési 
rendszert, ideértve a nemzeti 
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kapcsolattartó pontok rendszeréhez való 
kapcsolódást is.

Or. en

Módosítás 115
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Szállítási célt szolgáló kisméretű légi 
járművek ILDP,

Or. en

Módosítás 116
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ITD-ken vagy ILDP-ken belül 
minden egyes kiemelt partner képviselői;

b) az ITD-ken vagy ILDP-ken belül 
minden egyes kiemelt partner képviselői. 
Más ITD-k vagy ILDP-k vezetőinek 
képviselői szintén részt vehetnek, ha úgy 
döntenek;

Or. en

Indokolás

Minden más ITD- vagy ILDP-vezetőnek lehetővé kell tenni, hogy részt vegyen bármely 
irányítóbizottságban.

Módosítás 117
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összetételében a nemek közötti egyenlőség 
elérésére törekednek a [„Horizont 2020” 
keretprogramról szóló] …/2013/EU 
rendelet 16. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 118
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottságok saját eljárási 
szabályzatot fogadnak el az 
irányítóbizottságok számára kidolgozott 
egységes minta alapján.

Az irányítóbizottságok saját eljárási 
szabályzatot fogadnak el az 
irányítóbizottságok számára kidolgozott 
egységes minta alapján, és azt nyilvánosan 
elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 119
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság legfeljebb 12 
tagból állhat. Tagjai közül elnököt választ.

1. A tudományos bizottság létszáma 28 fő, 
tagállamonként egy-egy fő, akiket két évre 
neveznek ki, ez az időtartam megújítható. 
A csoport tagjai közül elnököt választ egy 
éves megbízással. Összetétele, a Horizont 
2020 keretprogram 16 cikkének 
megfelelően, tekintettel van a nemek közti 
egyenlőségre.
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Or. ro

Módosítás 120
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagoknak kiegyensúlyozott mértékben 
kell képviselniük a tudományos közösség, 
az ipar és a szabályozási hatóságok 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozással kapcsolatban 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek.

2. A tagoknak kiegyensúlyozott mértékben 
kell képviselniük a tudományos közösség, 
az ipar és a szabályozási hatóságok 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a „Clean Sky 2” 
Közös Vállalkozással kapcsolatban 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek. Összetételében a nemek 
közötti egyenlőség elérésére törekednek a 
[„Horizont 2020” keretprogramról szóló] 
…/2013/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 121
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagoknak kiegyensúlyozott mértékben 
kell képviselniük a tudományos közösség, 
az ipar és a szabályozási hatóságok 
világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a „Clean Sky 2” 

2. A tagoknak kiegyensúlyozott mértékben 
kell képviselniük a tudományos közösség, 
a civil társadalom és a szabályozási 
hatóságok világszerte elismert szakértőit. A 
tudományos bizottság tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a szakterületre 
vonatkozóan azokkal a tudományos 
ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a „Clean Sky 2” 



PE524.725v01-00 50/63 AM\1011983HU.doc

HU

Közös Vállalkozással kapcsolatban 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek.

Közös Vállalkozással kapcsolatban 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek.

Or. en

Módosítás 122
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az tudományos bizottság összetételére 
és a kiválasztási eljárásra vonatkozó 
kritériumokat az irányító testület határozza 
meg, és a tagokat is ő nevezi ki. Az 
irányító testület figyelembe veszi az 
államok képviselői csoportjának a 
lehetséges jelöltekre vonatkozó javaslatát.

3. Az tudományos bizottság összetételére 
és a kiválasztási eljárásra vonatkozó 
kritériumokat az irányító testület határozza 
meg, és a tagokat is ő nevezi ki az államok 
képviselői csoportjának a lehetséges 
jelöltekre vonatkozó javaslata alapján.

Or. en

Módosítás 123
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 4 pont – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) tanácsadás a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás stratégiai iránymutatásaival 
és működésével kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 124
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1011983HU.doc 51/63 PE524.725v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tudományos bizottság évente legalább 
egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság 
elnöke hívja össze.

5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést a bizottság 
elnöke hívja össze.

Or. en

Módosítás 125
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tudományos bizottság rendszeres 
tájékoztatást kap különösen a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozás által finanszírozott 
közvetett cselekvésekben való részvételről, 
az egyes felhívások és 
projektvégrehajtások eredményéről, a más 
kapcsolódó uniós programokkal való 
szinergiákról, a „Clean Sky 2” 
költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztéséről és hasznosításáról.

Or. en

Módosítás 126
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tudományos bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

7. A tudományos bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el és 3 képviselőt jelöl 
az irányító testületbe.
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Or. en

Módosítás 127
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tudományos bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

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

Or. en

Módosítás 128
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolódás a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz;

c) a „Horizont 2020” keretprogramnak 
való megfelelés;

Or. en

Módosítás 129
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak ajánlhatósága, hogy bevonják-
e a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás alá 
tartozó adott kutatási prioritást a 
„Horizont 2020” rendszeres felhívásaiba, 
hogy több szinergiát alakítsanak ki a 
stratégiai jelentőségű kutatási és 
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innovációs tevékenységekkel;

Or. en

Módosítás 130
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a pályázati és ajánlati felhívások 
kimenetele és tervezése.

Or. en

Módosítás 131
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az államok képviselői csoportja saját 
eljárási szabályzatot fogad el.

6. Az államok képviselői csoportja 
elfogadja és nyilvánosan elérhetővé teszi 
saját eljárási szabályzatát.

Or. en

Módosítás 132
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljes uniós finanszírozás legfeljebb 
40 %-át kitevő összeget a vezetőknek és 
részt vevő kapcsolt jogalanyaiknak kell 

törölve
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juttatni;

Or. en

Indokolás

Mivel uniós közpénzről van szó, minden működési alapból nyílt versenyfelhívást követően kell 
a kifizetéseket teljesíteni. Semelyik jogalany részére nem utalható ki előre pénzeszköz.

Módosítás 133
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a teljes uniós finanszírozás legfeljebb 
30 %-át kitevő összeget a kiemelt 
partnereknek és részt vevő kapcsolt 
jogalanyaiknak kell juttatni;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel közpénzről van szó, minden működési alapból nyílt versenyfelhívást követően kell a 
kifizetéseket teljesíteni. Semelyik jogalany részére nem utalható ki előre pénzeszköz.

Módosítás 134
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a teljes uniós finanszírozás legfeljebb
30 %-át kitevő összeget versenypályázati 
és ajánlattételi felhívások útján kell 
kiosztani. Külön figyelmet kell fordítani a 
kkv-k megfelelő részvételének a 
biztosítására.

c) a teljes uniós finanszírozás 100%-át
kitevő összeget versenypályázati és 
ajánlattételi felhívások útján kell kiosztani. 
Külön figyelmet kell fordítani a kkv-k 
megfelelő részvételének a biztosítására.
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Or. en

Indokolás

Mivel közpénzről van szó, minden működési alapból nyílt versenyfelhívást követően kell a 
kifizetéseket teljesíteni. Semelyik jogalany részére nem utalható ki előre pénzeszköz.

Módosítás 135
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A [„Horizont 2020” részvételi 
szabályairól szóló] .../2013/EU rendelet 8. 
cikkének (3) bekezdésétől csak kivételes 
esetben lehet eltérni annak lehetővé tétele 
céljából, hogy egyetlen jogalany legyen 
valamely támogatás kedvezményezettje.

Or. en

Indokolás

Ha minden pályázati felhívás lehetővé teszi, hogy a „Horizont 2020” keretprogram szabályai 
szerinti három jogalany helyett egyetlen jogalany részesüljön támogatásban, az 
tulajdonképpen a Tiszta Égbolt programot olyan, a repüléstechnikai ipart szolgáló beszerzési 
programmá alakítaná át, ami ellentétes lenne a „Horizont 2020” keretprogramhoz 
kapcsolódó közpénzek felhasználási céljával.

Módosítás 136
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 18 rész – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Clean Sky 2 Közös 
Vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű 
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határidőt állapít meg a mulasztás 
pótlására. Amennyiben a 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 137
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően évente 
beszámol a Bizottságnak.

3. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
évente beszámol a Bizottságnak és a 
költségvetési hatóságoknak.

Az ügyvezető igazgató minden pénzügyi év 
végét követően két hónapon belül 
benyújtja a Számvevőszékhez az előző évi 
éves beszámolót és mérleget. A 
Számvevőszék vizsgálatokat végezhet, 
ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is .

Or. en

Módosítás 138
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás
elszámolásainak a vizsgálatát egy
független ellenőrző szervnek kell végeznie
a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(4) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás
elszámolásait a mentesítési 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 139
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie
a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikke (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát a
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Módosítás 140
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie 
a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 

4. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát az EUMSZ 
287. cikkével összhangban a
Számvevőszéknek kell végeznie.
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cikke (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

Or. en

Módosítás 141
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Számvevőszék külön éves jelentést 
készít a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozásról.

Or. en

Módosítás 142
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék nem 
vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 143
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék nem 

törölve
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vizsgálja.

Or. fr

Módosítás 144
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék nem 
vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 145
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 23 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásnak, 
valamint testületeinek és személyzetének 
tevékenységeik végrehajtása során 
mindenféle összeférhetetlenséget kerülni 
kell.

1. A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásnak, 
valamint testületeinek és személyzetének 
tevékenységeik végrehajtása során 
mindenféle összeférhetetlenséget kerülni 
kell. Különösen az e rendelet 16. cikkének 
(4a) bekezdése szerint közzétett 
érdekeltségeket kell nyilvánosságra hozni.

Or. en

(Lásd a 16. cikk (4a) (új) bekezdésére vonatkozó módosítást.)

Módosítás 146
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 23 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító testület a tagjaira, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogadhat el az 
összeférhetetlenség megelőzése és kezelése 
érdekében. Ezekben a szabályokban 
rendelkezni kell az összeférhetetlenség 
megelőzéséről a tagok irányító testületben 
részt vevő képviselőit illetően.

2. Az irányító testület a tagjaira, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogadhat el az 
összeférhetetlenség megelőzése és kezelése 
érdekében. Ezekben a szabályokban 
rendelkezni kell az összeférhetetlenség 
megelőzéséről a tagok irányító testületben 
részt vevő képviselőit illetően. Különösen 
az e rendelet 16. cikkének (4a) bekezdése 
szerint közzétett érdekeltségeket kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

(Lásd a 16. cikk (4a) (új) bekezdésére vonatkozó módosítást.)

Módosítás 147
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 23 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület a tagjaira, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogadhat el az 
összeférhetetlenség megelőzése és kezelése 
érdekében. Ezekben a szabályokban 
rendelkezni kell az összeférhetetlenség 
megelőzéséről a tagok irányító testületben 
részt vevő képviselőit illetően.

(2) Az irányító testület a tagjaira, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogad el az összeférhetetlenség 
megelőzése és kezelése érdekében. 
Ezekben a szabályokban rendelkezni kell 
az összeférhetetlenség megelőzéséről a 
tagok irányító testületben részt vevő 
képviselőit illetően.

Or. fr

Módosítás 148
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 24 rész – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet 1. cikkében meghatározott 
időszak végén a „Clean Sky 2” Közös 
Vállalkozás végelszámolással megszűnik.

1. Az e rendelet 1. cikkében meghatározott 
időszak végén vagy – ha vállalkozás 
célkitűzései nem teljesülnek – korábban a 
„Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
végelszámolással megszűnik.

Or. en

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 24 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
végelszámolása során eszközeit 
kötelezettségei rendezésére és a 
végelszámolásával kapcsolatos költségek 
fedezésére kell fordítani. Az esetleges 
többletet a végelszámolás idején meglévő 
tagok között kell felosztani, a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozáshoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában. A Közösségnek 
juttatott többlet a Bizottság 
költségvetésébe kerül.

(4) A „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás 
végelszámolása során eszközeit 
kötelezettségei rendezésére és a 
végelszámolásával kapcsolatos költségek 
fedezésére kell fordítani. Az esetleges 
többletet a végelszámolás idején meglévő 
tagok között kell felosztani, a „Clean Sky 
2” Közös Vállalkozáshoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában. A felosztás 
során az Uniónak jutó részt az Unió 
költségvetésében a Horizont 2020 
keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz kell visszavezetni.

Or. fr

Módosítás 150
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – táblázat – 11 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technológiaértékelő – fenti ILDP/ITD 
értékek 1 %-a

Technológiaértékelő – a fenti ILDP/ITD 
értékek 5%-a
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Or. en

Módosítás 151
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – táblázat – 12 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ökotervezés transzverzális tevékenység – a 
fenti ILDP/ITD értékek 2 %-a

Ökotervezés transzverzális tevékenység – a
fenti ILDP/ITD értékek 15%-a

Or. en

Módosítás 152
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

100 %
ILDP-k

Nagy utasszállító légi járművek 32 %
Regionális légiközlekedésre szánt légi 
járművek 

6 %

Forgószárnyas légi járművek 12 %
ITD-k

Repülőgépvázak 19 %
Hajtóművek 17 %
Rendszerek 14 %
Transzverzális tevékenységek

Technológiaértékelő a fenti ILDP/ITD értékek 1 %-a
Ökotervezés transzverzális tevékenység a fenti ILDP/ITD értékek 2 %-a
Szállítási célt szolgáló kisméretű légi
járművek transzverzális tevékenység

a fenti ILDP/ITD értékek 3 %-a
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Módosítás

100%
ILDP-k
Nagy utasszállító légi járművek 32%
Regionális légiközlekedésre szánt légi 
járművek 

6%

Forgószárnyas légi járművek 12%
ITD-k
Repülőgépvázak 19%
Hajtóművek 17%
Rendszerek 14%
Transzverzális tevékenységek
Technológiaértékelő a fenti ILDP/ITD értékek 1%-a, kivéve a

szállítási célt szolgáló kisméretű légi 
járművek ILDP értékét

Ökotervezés transzverzális tevékenység a fenti ILDP/ITD értékek 2%-a, kivéve a
szállítási célt szolgáló kisméretű légi 
járművek ILDP értékét

Szállítási célt szolgáló kisméretű légi 
járművek 

a fenti ILDP/ITD értékek 5%-a

Or. en


