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Módosítás 61
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 62
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 63
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
A TANÁCS RENDELETE A TANÁCS RENDELETE

az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló kezdeményezést megvalósító 

az innovatív terápiák kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító közös 
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második közös vállalkozásról vállalkozásról

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

Or. en

(E módosítás elfogadása esetén a megfelelő változtatásokat az egész szövegben el kell 
végezni.)

Módosítás 64
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Szerződés 168. cikkének (5) 
bekezdésére, 183. cikkére és 184. cikkére,

Or. en

Indokolás

Több indokkal is alátámasztható, hogy a javasolt kezdeményezés megvalósítása a Lisszaboni 
Szerződés együttdöntésről szóló cikkeinek a hatálya alá tartozna: az IMI kezdeményezés egy 
ösztönző intézkedés, amelynek célja a népegészségügy magas szintjének biztosítása (168. 
cikk), a javaslat pedig a keretprogram végrehajtásának módjával foglalkozik (183. cikk). Ezen 
túlmenően a javaslat része az is, hogy ne csak a magánszektor, hanem a közszektor szereplői 
(tagállami programok) is az IMI tagjává válhassanak (vagyis a 184. és 185. cikk).

Módosítás 65
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjának (2007–2013) 
végrehajtására irányuló „Együttműködés” 
egyedi programról szóló, 2006. december 

(2) Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjának (2007–2013) 
végrehajtására irányuló „Együttműködés” 
egyedi programról szóló, 2006. december 
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19-i 2006/971/EK tanácsi határozat8 

konkrétan meghatározta a támogatandó 
köz-magán társulásokat, amelyek között az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
közös technológiai kezdeményezés 
megvalósítására az Unió és az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a
továbbiakban: EFPIA) által létrehozott
köz-magán társulás is szerepelt.

19-i 2006/971/EK tanácsi határozat8

konkrétan meghatározta a támogatandó 
köz-magán társulásokat, amelyek között az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
közös technológiai kezdeményezés 
megvalósítására az érdekeltek – köztük az
ipar, a kutatószervezetek, a betegek, a 
tudományos körök és a klinikai 
szakemberek – szoros együttműködésével 
létrehozott köz-magán társulás is szerepelt.

__________________ __________________
8 HL L 400., 2006.12.30, 86. o. 8 HL L 400., 2006.12.30, 86. o.

Or. en

Indokolás

A 2006/971/EK tanácsi határozat nem említi kifejezetten, hogy a közös vállalkozásnak az 
Unió és az EFPIA részvételével kell megvalósulnia, csak a KTK-k létrehozásának lehetőségét 
említi.

Módosítás 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az Unió 
részvétele ezekben a partnerségekben a 
Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, növelheti a 
magánberuházást, és segíthet a társadalmi 
kihívások kezelésében. Az ilyen 
partnerségeknek a hosszú távú 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
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közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formáját öltheti.

valamennyi partner kiegyensúlyozott 
hozzájárulását is ideértve, továbbá 
felelősséget kell vállalniuk saját céljaik 
megvalósításáért, és igazodniuk kell az 
Unió kutatásra, fejlesztésre és innovációra 
vonatkozó stratégiai célkitűzéseihez. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitott, átlátható, 
eredményes és hatékony módon kell 
megvalósulnia, és a saját szakterületükön 
tevékenykedő érdekelt felek széles köre 
számára lehetőséget kell biztosítania a 
részvételre. Az Unió részvétele ezekben a 
partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat szerint 
létrehozott közös vállalkozások részére 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás formáját 
öltheti.

__________________ __________________
10 HL … [H2020 FP] 10 HL … [H2020 FP]

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés nyomatékosítja azokat a fontos elveket, amelyekről a Horizont 2020 
tárgyalásain a közös technológiai kezdeményezések és azok várható eredményei 
vonatkozásában megállapodás született.

Módosítás 67
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

szerint a kutatásra és innovációra gyakorolt 
hatás növelése érdekében a „Horizont 
2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
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együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az Unió 
részvétele ezekben a partnerségekben a 
Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formáját öltheti.

együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az ilyen 
partnerségeknek valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását kell 
tükrözniük, irányításuknak és 
működésüknek pedig átlátható, nyitott és 
hatékony módon kell megvalósulnia. Az 
Unió részvétele ezekben a partnerségekben
a Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formáját öltheti.

__________________ __________________
10 HL … [H2020 FP]] 10 HL … [H2020 FP]

Or. en

Módosítás 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 határozat11 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” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
tanácsi határozat11 alapján az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére további 
támogatás nyújtható a […]/2013/EU 
határozatban megállapított feltételek 
mellett.

__________________ __________________
11 HL … [H2020 SP] 11 HL … [H2020 SP]

Or. en
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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 69
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 határozat11 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.)

__________________ __________________
11 HL … [H2020 SP]

Or. en

Módosítás 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttműködést, az 

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttműködést, az 
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orvostudomány jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció valamennyi területére ki kell 
terjeszteni. Erre a célra az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára 
kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésében meghatározott, 
közegészségügyi érdeklődésre számot tartó 
területeket kell kiválasztani. Ez a jelentés 
jelenleg átdolgozás alatt áll, az új változat 
megjelenése 2013-ban várható. 
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különböző 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedő közepes méretű vállalatokat 
is beleértve. A szélesebb körű részvétel 
elősegíti a közegészségre jelentős hatást 
gyakorló betegségek megelőzését, 
diagnosztizálását és kezelését szolgáló új 
megközelítések és technológiák 
kidolgozásának az előtérbe kerülését.

orvostudomány jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció valamennyi területére ki kell 
terjeszteni. Erre a célra az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára 
kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésében meghatározott, 
közegészségügyi érdeklődésre számot tartó 
területeket kell kiválasztani. Ez a jelentés 
jelenleg átdolgozás alatt áll, az új változat 
megjelenése 2013-ban várható. 
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különböző 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedő kkv-kat (mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat), valamint a 
részvénypiacokon nem forgalmazott és 
innovációs potenciállal rendelkező 
közepes méretű vállalatokat is beleértve. A 
szélesebb körű részvétel elősegíti a 
közegészségre jelentős hatást gyakorló 
betegségek megelőzését, diagnosztizálását 
és kezelését szolgáló új megközelítések és 
technológiák kidolgozásának az előtérbe 
kerülését.

Or. en

Módosítás 71
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
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bevonásával folytatott együttműködést, az 
orvostudomány jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció valamennyi területére ki kell 
terjeszteni. Erre a célra az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára 
kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésében meghatározott, 
közegészségügyi érdeklődésre számot tartó 
területeket kell kiválasztani. Ez a jelentés 
jelenleg átdolgozás alatt áll, az új változat 
megjelenése 2013-ban várható. 
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különböző 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedő közepes méretű vállalatokat 
is beleértve. A szélesebb körű részvétel 
elősegíti a közegészségre jelentős hatást 
gyakorló betegségek megelőzését, 
diagnosztizálását és kezelését szolgáló új 
megközelítések és technológiák 
kidolgozásának az előtérbe kerülését.

bevonásával folytatott együttműködést, a 
terápiás eljárások jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést ki kell terjeszteni a 
közegészségügy, az élettudományi kutatás 
és innováció érintett területeire, 
figyelembe véve a betegségek 
megelőzésének szükségességét és a 
vonatkozó társadalmi szempontokat. Erre 
a célra az Egészségügyi Világszervezet 
által, többek között az Európa számára 
kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésében, illetve a tagállami 
közegészségügyi intézmények által
meghatározott, közegészségügyi 
érdeklődésre számot tartó területeket kell 
kiválasztani. Következésképpen a 
kezdeményezésnek törekednie kell a 
különböző köz- és magánszférába tartozó
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, fitoterápia, 
fágterápia, táplálkozás, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedő partnerek szélesebb körének 
bevonására, és multidiszciplináris 
megközelítést kell bevezetnie, amely 
szinergiákat tesz lehetővé az 
orvosbiológia, más természettudományok 
és a társadalomtudományok között. A 
szélesebb körű részvétel elősegíti a 
közegészségre jelentős hatást gyakorló 
betegségek életmódbeli és környezeti 
meghatározó tényezőinek megismerését,
megelőzését, diagnosztizálását és kezelését 
szolgáló új megközelítések és technológiák 
kidolgozásának az előtérbe kerülését.

Or. en

Módosítás 72
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttműködést, az 
orvostudomány jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció valamennyi területére ki kell 
terjeszteni. Erre a célra az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára 
kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésében meghatározott, 
közegészségügyi érdeklődésre számot tartó 
területeket kell kiválasztani. Ez a jelentés 
jelenleg átdolgozás alatt áll, az új változat 
megjelenése 2013-ban várható. 
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különböző 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedő közepes méretű vállalatokat 
is beleértve. A szélesebb körű részvétel 
elősegíti a közegészségre jelentős hatást 
gyakorló betegségek megelőzését, 
diagnosztizálását és kezelését szolgáló új 
megközelítések és technológiák 
kidolgozásának az előtérbe kerülését.

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erőforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttműködést, az 
orvostudomány jövőjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció azon területeire kell 
kiterjeszteni, amelyeken ez az eszköz 
várhatóan hozzáadott értéket jelent. Erre a 
célra az Egészségügyi Világszervezet 
Európa és a világ számára kiemelt 
jelentőségű gyógyszerekről szóló, 2013-
ban átdolgozott jelentésében 
meghatározott, közegészségügyi 
érdeklődésre számot tartó területeket kell 
kiválasztani. Következésképpen a 
kezdeményezésnek törekednie kell a 
partnerek szélesebb körének bevonására, a 
különböző ágazatokban (pl. orvosbiológiai 
képalkotás, egészségügyi informatika, 
diagnosztikai és/vagy állategészségügyi 
ágazat) tevékenykedő kkv-kat és közepes 
méretű vállalatokat is beleértve. A 
kutatószervezetek és a betegképviseleti 
szervezetek érdemi bevonását magában 
foglaló szélesebb körű részvétel elősegíti a 
közegészségre jelentős hatást gyakorló 
betegségek megelőzését, diagnosztizálását 
és kezelését szolgáló új megközelítések és 
technológiák kidolgozásának az előtérbe 
kerülését.

Or. en

Módosítás 73
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kezdeményezés folytatása során az 
innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás működése során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni, az 
időközi értékelés eredményeit és az 
érdekeltek ajánlásait14 is beleértve, és a 
hatékonyság növelése, valamint az operatív 
szintű egyszerűsítés biztosítása érdekében 
a megvalósítás során a célnak jobban 
megfelelő struktúrát és szabályokat kell 
alkalmazni. Ennek érdekében az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozásnak (a továbbiakban: 
IMI2 Közös Vállalkozás) a saját 
igényeinek megfelelően pénzügyi 
szabályokat kell elfogadnia az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet15 

209. cikkében foglaltaknak megfelelően.

(9) A kezdeményezés kibontakoztatása
során az innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás működése során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni, az 
időközi értékelés eredményeit és az 
érdekeltek ajánlásait14 is beleértve, és a 
hatékonyság növelése, valamint az operatív 
szintű egyszerűsítés biztosítása érdekében 
a megvalósítás során a célnak jobban 
megfelelő struktúrát és szabályokat kell 
alkalmazni, és a kezdeményezés 
célkitűzéseit ki kell szélesítéseni, hogy ne 
csak az orvostudományt, hanem a terápiás 
eljárások szélesebb koncepcióját ölelje fel.
Az IMI Közös Vállalkozásnak ezért az 
Innovatív Terápiákkal Foglalkozó 
Kezdeményezésként (a továbbiakban: ITI) 
kell továbbműködnie.

__________________ __________________
15 HL L 298, 2012.10.26., 1. o.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Az IMI2 ITI-re történő megváltoztatását magában foglaló módosításnak az egész szövegben 
érvényesülnie kell.)

Módosítás 74
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az IMI2 Közös Vállalkozásnak 
átláthatóan kell működnie, amely 
biztosítja, hogy a résztvevők olyan módon 
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védjék, hasznosítsák és terjesszék el 
kutatási eredményeiket, amely lehetővé 
teszi a kutatási adatok széles körű 
elterjesztését és hasznosítását, valamint a 
végtermékhez való megfizethető 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 75
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai írásban kifejezték
egyetértésüket azzal, hogy az IMI2 Közös 
Vállalkozás tevékenységi területén végzett 
kutatási tevékenységek a köz-magán 
társulás jellegéhez jobban illő struktúrában 
folyjanak. Az IMI2 Közös Vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai esetében 
helyénvaló megoldás a mellékletben 
szereplő alapszabály jóváhagyó levélben 
történő elfogadása.

(10) Az ITI Közös Vállalkozás tagjainak
írásban kell kifejezniük egyetértésüket 
azzal, hogy az ITI Közös Vállalkozás 
tevékenységi területén végzett kutatási 
tevékenységek a köz-magán társulás 
jellegéhez jobban illő struktúrában 
folyjanak. Az ITI Közös Vállalkozás tagjai 
esetében helyénvaló megoldás a 
mellékletben szereplő alapszabály 
jóváhagyó levélben történő elfogadása.

Or. en

Módosítás 76
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
célkitűzéseinek a továbbfejlesztése végett
más jogalanyok számára is lehetővé kell 
tenni a tagságot. Emellett azoknak a 

(11) Az ITI Közös Vállalkozás 
célkitűzéseinek a továbbfejlesztése végett 
az Unióban letelepedett jogalanyok 
számára kell lehetővé tenni a tagságot. 
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jogalanyoknak, amelyek érdekeltek abban, 
hogy az IMI2 Közös Vállalkozás saját 
kutatási területeikhez kapcsolódó 
célkitűzéseit támogassák, lehetővé kell 
tenni, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás 
társult partnereivé váljanak.

Azoknak az Unióban vagy a
keretprogramhoz társult országokban 
letelepedett jogalanyoknak, amelyek 
érdekeltek abban, hogy az ITI Közös 
Vállalkozás saját kutatási területeikhez 
kapcsolódó célkitűzéseit támogassák, 
lehetővé kell tenni, hogy az ITI Közös 
Vállalkozás tagjává váljanak.

Or. en

Módosítás 77
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A magánszektorbeli tagok 
hozzájárulása az IMI2 Közös Vállalkozás 
igazgatási költségeit, valamint – a társult 
partnerek saját kutatási területeikre 
vonatkozóan nyújtott hozzájárulásával 
együtt – az IMI2 Közös Vállalkozás által 
támogatott kutatási és innovációs 
cselekvések végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozás összegét fedezi.

(13) A tagok hozzájárulása az ITI Közös 
Vállalkozás igazgatási költségeit, valamint 
az ITI Közös Vállalkozás által támogatott 
kutatási és innovációs cselekvések 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozás összegét fedezi.

Or. en

Módosítás 78
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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megállapításáról szóló, 2013. …-i … 
/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet16 szabályozza.

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

Or. en

Módosítás 79
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) 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 
rendeletben17 meghatározott vonatkozó 
közvetett igazgatási szabályok szerint kell 
kezelni.

(15) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvei, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdésében és a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 
2012. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben17 meghatározott vonatkozó 
közvetett igazgatási szabályok szerint kell 
kezelni.

__________________ __________________
17 HL L 362, 2012.12.31., 1. o. 17 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 80
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottság belső ellenőrének (18) A Bizottság belső ellenőrének 
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ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia 
az IMI2 Közös Vállalkozás felett, mint a 
Bizottság szervezeti egységei felett.

ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia 
az IMI2 Közös Vállalkozás felett, mint a 
Bizottság szervezeti egységei felett. 
Ugyanez érvényes az Európai 
Számvevőszékre és az Európai 
Parlamentre is.

Or. fr

Módosítás 81
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 287. cikkének (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. 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 az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék is 
vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 82
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 287. cikkének (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. 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 az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék is 
vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 287. cikkének (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. cikkének a hatálya 

(19) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 287. cikkének (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. cikkének a hatálya 
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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 az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék is vizsgálja.

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 az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásait a Számvevőszék vizsgálja.

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás könyvvitelére ne vonatkozzon a 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 84
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az ITI Közös Vállalkozásnak 
átláthatóan kell működnie, és minden 
rendelkezésre álló információt szerveinek 
rendelkezésére kell bocsátania, a 
működésére vonatkozó információkat 
pedig – így az irányító testület és a 
tudományos bizottság napirendtervezeteit 
és jegyzőkönyveit – nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tennie. Ezen 
túlmenően az irányító testület és a 
tudományos bizottság tagjainak, valamint 
az ügyvezető igazgatónak a szakmai 
tevékenységeikre és pénzügyi 
érdekeltségeikre vonatkozó teljes körű 
nyilatkozatot kell közzétenniük és napra 
készen tartaniuk.
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Or. en

Módosítás 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet 11. cikkében 
említett időközi értékelés sérelme nélkül és 
e rendelet 26. cikkével összhangban a 
„Horizont 2020” keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
technológiai kezdeményezésekről részletes 
időközi értékelést kell készíteni, amelyben 
többek meg kell vizsgálni azok nyitott, 
átlátható és hatékony jellegét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 86
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A szubszidiaritás és az arányosság 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott elvének 
megfelelően az IMI2 Közös Vállalkozás 
ipari kutatás és innováció Unió-szerte 
történő fellendítésével kapcsolatos 
célkitűzéseit a tagállamok nem tudják 

(20) A szubszidiaritás és az arányosság 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott elvének 
megfelelően az ITI Közös Vállalkozás 
kutatás és innováció Unió-szerte történő 
fellendítésével kapcsolatos célkitűzéseit a 
tagállamok nem feltétlenül tudják 
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kielégítően megvalósítani, és ezért ezek a 
célkitűzések az átfedések elkerülése, a 
kritikus tömeg fenntartása és a közpénzek 
optimális felhasználásának a biztosítása 
miatt uniós szinten jobban 
megvalósíthatók. E rendelet az e 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
minimumra korlátozódik, és nem lépi túl a 
célhoz szükséges mértéket.

kielégítően megvalósítani, és ezért ezek a 
célkitűzések az átfedések elkerülése, a 
kritikus tömeg fenntartása és a közpénzek 
optimális felhasználásának a biztosítása 
miatt uniós szinten jobban 
megvalósíthatók. E rendelet az e 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
minimumra korlátozódik, és nem lépi túl a 
célhoz szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 87
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás a 2017. december 31-ig tartó 
időszakra jött létre. Az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló program 
támogatását az IMI2 Közös Vállalkozásnak 
kell folytatnia a tevékenységi kör 
kibővítése és a tevékenységek módosított 
szabályok szerinti végzése mellett. Az első 
és az IMI2 Közös Vállalkozás közötti 
átmenetet a kutatásra fordítható 
pénzeszközök optimális felhasználásának a 
biztosítása érdekében össze kell hangolni 
és egy időben kell végrehajtani a hetedik 
keretprogramról a „Horizont 2020” 
keretprogramra való átállással. A 
jogbiztonság és az egyértelműség 
érdekében a 73/2008/EK tanácsi rendeletet 
hatályon kívül kell helyezni, és átmeneti 
rendelkezéseket kell elfogadni.

(21) Az innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás a 2017. december 31-ig tartó 
időszakra jött létre. Az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló program 
támogatását az IMI2 Közös Vállalkozásnak 
kell folytatnia az IMI kutatási 
programban tervezett fennmaradó 
tevékenységeknek az IMI Közös 
Vállalkozás szabályai szerint történő 
végrehajtásával. Az első és az IMI2 Közös 
Vállalkozás közötti átmenetet a kutatásra 
fordítható pénzeszközök optimális 
felhasználásának a biztosítása érdekében 
össze kell hangolni és egy időben kell 
végrehajtani a hetedik keretprogramról a 
„Horizont 2020” keretprogramra való 
átállással. A jogbiztonság és az 
egyértelműség érdekében a 73/2008/EK 
tanácsi rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, és átmeneti rendelkezéseket kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás szerepe pusztán azoknak a 
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fennmaradó tevékenységeknek a végrehajtása, amelyeket az IMI kutatási program keretében 
2017-ig előirányoztak. Ezeknek a fennmaradó tevékenységeknek az IMI korábbi szabályait 
kell követniük, míg az IMI2 tevékenységeit az „új” szabályok szerint kell végezni. Mivel 
mindez már önmagában is igen bonyolult, 2014 és 2017 között a két szabályrendszer nem 
módosítható és nem változtatható meg.

Módosítás 88
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az 
európai szintű kutatás- és 
innovációfinanszírozási rendszer 
egyszerűsítését és harmonizációját, a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott köz-magán társulások 
időtartamát össze kell hangolni a 
keretprogram időtartamával, elkerülve 
ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban és 
ehhez kapcsolódóan a résztvevőkre és az 
uniós szervekre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek.

Or. en

Módosítás 89
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az 
európai szintű kutatás- és 
innovációfinanszírozási rendszer 
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egyszerűsítését és harmonizációját, a 
közös vállalkozásoknak el kell kerülniük a 
„Horizont 2020” keretprogramétól eltérő 
szabályrendszereket.

Or. en

Módosítás 90
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az európai kutatási és innovációs 
szakadék megszüntetésének előmozdítása 
érdekében kiegészítő jelleget és szoros 
szinergiákat kell kialakítani a strukturális 
alapokkal. Amennyiben lehetséges, elő 
kell segíteni a két eszköz közötti 
interoperabilitást. Ösztönözni kell a 
kumulatív vagy kombinált finanszírozást.
Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy az Európa 
tehetségbázisában rejlő potenciált a 
legteljesebb mértékben ki lehessen 
aknázni, és hogy optimalizálni lehessen a 
kutatás és innováció gazdasági és 
társadalmi hatását, továbbá az
intézkedések a kohéziós politikát 
finanszírozó alapok politikáitól és 
fellépéseitől elkülönülnek, azonban 
kiegészítik azokat.

Or. en

Módosítás 91
Maria Da Graça Carvalho

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

(21c) A kkv-k, az egyetemek és a 
kutatóközpontok részvételét előmozdító 
intézkedéseket kell végrehajtani. Ezzel 
összefüggésben azonosítani kell az 
újonnan érkezettek programban való 
részvételét megakadályozó korlátokat, és 
ezekre megoldást kell találni.

Or. en

Módosítás 92
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Tekintettel az alapkutatásnak a 
jövőbeni innováció alapjául szolgáló, 
áttörést jelentő elgondolások kialakítása 
terén játszott fontos szerepére, az IMI2 
Közös Vállalkozás tevékenységein túl és 
azokkal párhuzamosan az egészségügyi 
kutatás területén együttműködésen 
alapuló K+F projektekre irányuló 
felhívásokat kell közzétenni a 
„Horizont 2020” keretprogramon belül, 
különös tekintettel az 1–4. technológiai 
készültségi szintekre.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram értelmében a KTK-k hatálya alá tartozó K+F 
tevékenységeket is bele kell foglalni a „Horizont 2020” keretprogram munkaprogramjaiban 
szereplő rendszeres pályázati felhívásokba. Az IMI2 Közös Vállalkozás esetében e Közös 
Vállalkozás tevékenységeivel párhuzamosan, alacsonyabb technológiai készültségi szinten 
együttműködésen alapuló kutatást kell végezni annak érdekében, hogy az egyetemek és a kkv-k 
szélesebb körét vonják be az uniós támogatással megvalósuló egészségügyi kutatásba, hogy 
megfelelő egyensúlyt teremtsenek az alacsonyabb és magasabb technológiai készültségi 
szintek között, hogy kutatási versenykörnyezet jöjjön létre, valamint hogy lendületet adjanak a 
jövőbeli innovációnak.
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Módosítás 93
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) A „Horizont 2020” keretprogram és 
a strukturális alapok, valamint az érintett 
nemzeti és regionális K+F támogatási 
programok közötti, tervezett szinergiákra 
kellő figyelemmel a régiókat Unió-szerte 
ösztönözni kell arra, hogy például a 
pénzügyi szempontból releváns kutatási 
infrastruktúra támogatása, pályázatok 
elkészítése, a kutatási eredmények 
hasznosítása vagy az érintett szereplők 
hálózatszervezési tevékenységei révén 
aktívan hozzájáruljanak az IMI2 Közös 
Vállalkozás tevékenységeihez annak 
érdekében, hogy megerősítsék e 
tevékenységek regionális hatását, 
valamint regionális szinten fokozzák azok 
munkahely- és növekedésteremtő 
képességét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 94
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) Az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítására közös 
vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke 
értelmében (a továbbiakban: IMI2 Közös 
Vállalkozás) a 2014. január 1-től 2024. 
december 31-ig tartó időszakra.

(1) Az innovatív terápiás eljárások
kutatására irányuló közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítására közös 
vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke 
értelmében (a továbbiakban: ITI Közös 
Vállalkozás) a 2014. január 1-től 2024. 
december 31-ig tartó időszakra.

Or. en

Módosítás 95
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítására közös 
vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke 
értelmében (a továbbiakban: IMI2 Közös 
Vállalkozás) a 2014. január 1-től 2024.
december 31-ig tartó időszakra.

(1) Az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítására közös 
vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke 
értelmében (a továbbiakban: IMI2 Közös 
Vállalkozás) a 2014. január 1-től 2020.
december 31-ig tartó időszakra.

Or. en

Indokolás

A felhívásokat közzétevő KTK-k két generációjának párhuzamos (különböző tagokkal való, 
eltérő szabályok és költségvetés melletti) működése adminisztratív költségekkel jár, 
bonyolultabbá teszi az uniós kutatásfinanszírozást, és átláthatatlanná teszi az évente 
ténylegesen elköltött támogatási összegeket. A KTK-k időkeretét ennélfogva össze kell 
hangolni a „Horizont 2020” keretprogram és a jövőbeni keretprogramok időtartamával. Az 
IMI2 időtartamának rövidítése lehetővé teszi a Közös Vállalkozás számára, hogy tervezett 
tevékenységeinek felülvizsgálata nélkül is be tudja osztani a szűkebb költségvetést.

Módosítás 96
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulni az innovatív gyógyszerek
kutatására irányuló közös technológiai 
kezdeményezés célkitűzéseinek az 
eléréséhez, és különösen:

b) hozzájárulni az egészségügy területére 
tartozó közpolitikai célkitűzések 
végrehajtásához, az innovatív terápiás 
eljárások kutatására irányuló közös 
technológiai kezdeményezés révén, és 
különösen:

Or. en

Módosítás 97
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentőségű 
gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát;

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentőségű 
gyógyszerek esetében a sikeres innovatív
klinikai vizsgálatok arányát azokon a 
területeken, ahol egyértelmű 
közegészségügyi igény mutatkozik, és ahol 
a magánszektor nincs kellően ösztönözve 
arra, hogy egyedül befektessen;

Or. en

Módosítás 98
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentőségű 
gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
és az Európai Unió közegészségügyi 
intézetei által meghatározott kiemelt 
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vizsgálatok arányát; jelentőségű gyógyszerek és terápiás 
eljárások esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát;

Or. en

Módosítás 99
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentőségű 
gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát;

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentőségű 
gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát a terápiás és 
közegészségügyi szükségletek teljesítése 
érdekében;

Or. fr

Indokolás

Az IMI2 Közös Vállalkozás céljainak összhangban kell lenniük az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára kiemelt jelentőségű gyógyszerekről szóló 
jelentésével.

Módosítás 100
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. lerövidíteni a klinikai 
koncepcióigazolási szakasz eléréséhez 
szükséges időt a gyógyszerfejlesztésben, 
például az immunológiai, légzőszervi, 
neurológiai és neurodegeneratív 
betegségek kezelésére szolgáló 
gyógyszerek esetében;

ii. lerövidíteni a klinikai 
koncepcióigazolási szakasz eléréséhez 
szükséges időt a terápiás eljárások 
fejlesztésében, például az immunológiai, 
légzőszervi, neurológiai és 
neurodegeneratív betegségek kezelésére 
szolgáló gyógyszerek esetében;
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Or. en

Módosítás 101
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyen például az 
Alzheimer-kór, vagy korlátozott piaci 
ösztönzők állnak rendelkezésre, mint 
amilyen például az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

iii. új oltóanyagokat, diagnosztikai 
eljárásokat, gyógyszereket és terápiás 
eljárásokat kifejleszteni az olyan 
betegségek kezeléséhez, amelyek esetében 
magas a kielégítetlen igények mértéke, 
mint amilyen például az Alzheimer-kór, 
vagy korlátozott piaci ösztönzők állnak 
rendelkezésre, mint amilyen például az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia;

Or. ro

Módosítás 102
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyen például az 
Alzheimer-kór, vagy korlátozott piaci 
ösztönzők állnak rendelkezésre, mint 
amilyen például az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

iii. új oltóanyagokat, diagnosztikai 
eljárásokat, gyógyszereket és terápiás 
eljárásokat kifejleszteni az olyan 
betegségek kezeléséhez, amelyek esetében 
magas a kielégítetlen igények mértéke, 
mint amilyen például az Alzheimer-kór, 
vagy korlátozott piaci ösztönzők állnak 
rendelkezésre, mint amilyen például az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia;

Or. fr
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Indokolás

A terápiás eljárások csak egy elemét képezik az egészségügyi innováció és kutatás iránti 
átfogó igénynek, amely megában foglalja a vakcinákat, a diagnosztikai eljárásokat és a 
gyógyszereket is. Annak kockázatát is el kell kerülni, hogy egy katalógust hozzunk létre azzal, 
hogy túl sok olyan patológiát adunk meg példaként, amelyeknek kiemelt jelentőségűeknek kell 
lenniük, és amelyek esetében fennáll annak a veszélye, hogy szűkítik a kutatás területét.

Módosítás 103
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyen például az 
Alzheimer-kór, vagy korlátozott piaci 
ösztönzők állnak rendelkezésre, mint 
amilyen például az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

iii. új oltóanyagokat, diagnosztikai 
eljárásokat, gyógyszereket és terápiás 
eljárásokat kifejleszteni az olyan 
betegségek kezeléséhez, amelyek esetében 
magas a kielégítetlen igények mértéke, 
mint amilyen például az Alzheimer-kór, 
vagy korlátozott piaci ösztönzők állnak 
rendelkezésre, mint amilyenek például a 
szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségek, valamint az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia;

Or. en

Módosítás 104
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyen például az 
Alzheimer-kór, vagy korlátozott piaci 

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyenek például az 
Alzheimer-kór, a szegénységgel 
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ösztönzők állnak rendelkezésre, mint 
amilyen például az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

összefüggő és az elhanyagolt betegségek, 
vagy korlátozott piaci ösztönzők állnak 
rendelkezésre, mint amilyen például az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia, többek között a megelőzés és 
a terápiás eljárások fejlesztése révén;

Or. en

Módosítás 105
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. diagnosztikai és kezelési célt szolgáló 
biomarkereket kifejleszteni a nyilvánvaló 
klinikai fontossággal rendelkező és a 
szabályozók által jóváhagyott betegségek 
esetében;

iv. diagnosztikai és kezelési célt szolgáló 
biomarkerek kifejlesztését támogatni a 
nyilvánvaló klinikai fontossággal 
rendelkező és a szabályozók által 
jóváhagyott betegségek esetében; a 
klinikai vizsgálatok III. és IV. szakasza 
nem támogatható;

Or. en

Módosítás 106
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a hatásosság és biztonságosság kezdeti 
ellenőrzésére szolgáló új biomarkerek 
segítségével csökkenteni a sikertelen III. 
szakasz előfordulási arányát a vakcina 
jelölt készítmények klinikai vizsgálata 
során;

törölve

Or. en
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Indokolás

Mivel a piaci hasznosítás előtti fázisban lévő kutatás részesül támogatásban, a kezdeményezés 
keretében a klinikai vizsgálatok III. szakasza nem támogatható.

Módosítás 107
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. az IMI keretében nyílt pályázati 
felhívást követően lebonyolított 
projektekbe bármely támogatható 
intézmény bevonható résztvevőként vagy 
koordinátorként;
(A részvétel (akár koordinátori szerepben 
is) nem korlátozódhat az EFPIA-tagokra.)

Or. en

Módosítás 108
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. hozzájárulni a nyílt innovációs 
modellek fejlesztéséhez a szükségleteken 
alapuló kutatás számára, a projektek 
szintjén túlmutatóan, az ITI Közös 
Vállalkozás teljes időtartama alatt;

Or. en

Módosítás 109
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vib. megerősíteni a kisebb szereplők, így 
például kutatószervezetek, egyetemek és 
kkv-k képességét arra, hogy nyílt 
innovációs modellekben vegyenek részt;

Or. en

Módosítás 110
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vic. rendelkezésre álló és megfizethető 
terápiás eljárások előállítására törekedni 
az egészségügyi K+F területére tartozó, 
„Horizont 2020” keretprogramban 
megállapított uniós célkitűzésekkel és 
prioritásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 111
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vid. összehangolást végezni a WHO 
szakértői tanácsadó munkacsoportja 
(CEWG) által a K+F finanszírozásával és 
összehangolásával, valamint 
megvalósításával kapcsolatban végzett 
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munkából származó kezdeményezésekkel, 
különösen demonstrációs projektek révén;

Or. en

Módosítás 112
Silvia-Adriana Ţicău

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
tevékenységeiben való részvételét 
előmozdítani a „Horizont 2020”
keretprogram célkitűzéseivel 
összhangban;

Or. ro

Módosítás 113
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A tevékenységek köre

(1) A 2. cikkben meghatározott célok 
teljesítése érdekében az IMI2 kutatási 
program a 2–6. technológiai készültségi 
szintet felölelő kutatási és fejlesztési 
tevékenységeket támogathat.
(2) Amennyiben az IMI2 kutatási 
program 7. és 8. technológiai készültségi 
szintű innovációs tevékenységeket is 
támogat, a részvételi szabályok 
[22. cikkével] összhangban csökkenteni 
kell a közvetett cselekvések támogatási 
arányát.
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Or. en

Indokolás

Ennek a cikknek a célja az IMI2 Közös Vállalkozás tevékenységi körének tisztázása, különös 
tekintettel a kutatási programja által felölelt megfelelő technológiai készültségi szintekre. A 
részvételi szabályok egyúttal a technológiai készültségi szint fogalmának fokozottabb 
figyelembevételére hívnak fel a finanszírozási szintek előírásakor, amit ez a cikk a közvetett 
cselekvések támogatási aránya tekintetében megismétel.

Módosítás 114
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-előirányzatokat is 
beleértve – 1725 millió EUR, amely a 
következőket tartalmazza:

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
tagállamainak hozzájárulásait is beleértve 
– 1725 millió EUR, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

A mozaikszó egyértelművé tétele a szövegben.

Módosítás 115
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-előirányzatokat is 

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-előirányzatokat is 
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beleértve – 1725 millió EUR, amely a 
következőket tartalmazza:

beleértve – 1000 millió EUR, amely 
megegyezik a tagok hozzájárulásaival.

Or. en

Indokolás

A javaslat a hetedik keretprograméval azonos költségvetés megtartására irányul. Ez 
biztosítja, hogy ne csökkenjenek a források az előző finanszírozási időszakhoz képest, de 
ugyanakkor további források álljanak rendelkezésre a „Horizont 2020” keretprogram 
egészségügyi kihívása által felölelt más fontos prioritások finanszírozására, amennyiben a 
magánszektor forrásai szűkösek, és közforrásokra van szükség.

Módosítás 116
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-előirányzatokat is 
beleértve – 1725 millió EUR, amely a 
következőket tartalmazza:

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és működési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-előirányzatokat is 
beleértve – 1509,375 millió EUR, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetését 12,5%-kal csökkenteni 
kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az együttműködésen alapuló 
egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés 
finanszírozása közötti kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Az IMI2 
időtartamát ugyanakkor 4 évvel le kell rövidíteni.

Módosítás 117
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásának megfelelő legfeljebb 
1500 millió EUR;

törölve

Or. en

(Vö. a 3. cikk (1) bekezdésének módosításával.)

Indokolás

Javaslatunk szerint az Uniótól eltérő tagok egyetlen közös kategóriába tartoznának. Az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a tagok hozzájárulásával.

Módosítás 118
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásának megfelelő legfeljebb 
1500 millió EUR;

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásán túlmenően legfeljebb 1500 
millió EUR;

Or. en

Indokolás

Jóllehet a „Horizont 2020” költségvetését az eredeti javaslathoz képest leszállítottuk, nem 
helyénvaló azonos százalékarányban csökkenteni a PPP-k költségvetését is. A PPP-k 
ösztönzik az ipar részvételét, ami a „Horizont 2020” egyik fő célkitűzése.

Módosítás 119
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásának megfelelő legfeljebb 
1500 millió EUR;

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásának megfelelő legfeljebb 
1312,5 millió EUR;

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetését 12,5%-kal csökkenteni 
kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az együttműködésen alapuló 
egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés 
finanszírozása közötti kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Az IMI2 
időtartamát ugyanakkor 4 évvel le kell rövidíteni.

Módosítás 120
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többi tag vagy társult partner vagy az 
azokat alkotó jogalanyok vagy kapcsolt 
jogalanyaik kiegészítő hozzájárulásának 
megfelelő legfeljebb 225 millió EUR.

törölve

Or. en

(Vö. a 3. cikk (1) bekezdésének módosításával.)

Indokolás

Javaslatunk szerint az Uniótól eltérő tagok egyetlen közös kategóriába tartoznának. Az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a tagok hozzájárulásával.

Módosítás 121
Christian Ehler



PE524.772v01-00 38/98 AM\1012280HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többi tag vagy társult partner vagy az 
azokat alkotó jogalanyok vagy kapcsolt 
jogalanyaik kiegészítő hozzájárulásának 
megfelelő legfeljebb 225 millió EUR.

b) a többi tag vagy társult partner vagy az 
azokat alkotó jogalanyok vagy kapcsolt 
jogalanyaik kiegészítő hozzájárulásának 
megfelelő legfeljebb 196,875 millió EUR.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetését 12,5%-kal csökkenteni 
kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az együttműködésen alapuló 
egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés 
finanszírozása közötti kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Az IMI2 
időtartamát ugyanakkor 4 évvel le kell rövidíteni.

Módosítás 122
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió hozzájárulása 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.

Az Unió hozzájárulása a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
c) pontja iv. alpontjának, valamint 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

Módosítás 123
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. cikke 
(3) bekezdésében és 60–61. cikkében, 
valamint a 1268/2012/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 40. cikkében 
felsorolt elemeket és többek között a 
következőket szabályozza:

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

Or. en

Módosítás 124
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a Bizottság terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatás szabályai, beleértve az 
összes javaslatra, támogatási 
megállapodásra és partnerre vonatkozó 
teljes körű információ globális „Horizont 
2020” adatbázisba [ECORDA] történő 
gyors beillesztését;

Or. en

Módosítás 125
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniótól eltérő tagok és a társult 
partnerek hozzájárulása

Az Uniótól eltérő tagok hozzájárulása

Or. en

Indokolás

Javaslatunk szerint az Uniótól eltérő tagok egyetlen közös kategóriába tartoznának. Az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a tagok hozzájárulásával.

Módosítás 126
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFPIA kötelezi az EFPIA-t alkotó 
jogalanyokat vagy kapcsolt jogalanyaikat 
arra, hogy legalább 1500 millió EUR 
hozzájárulást biztosítsanak, illetve
gondoskodik arról, hogy hozzájárulásuk 
ennek megfelelő legyen. Az Uniótól eltérő 
tagok és a társult partnerek kötelezik az 
azokat alkotó jogalanyokat vagy kapcsolt 
jogalanyaikat arra, hogy a taggá vagy 
társult partnerré válás időpontjában vállalt 
összegnek megfelelő hozzájárulást 
biztosítsanak, illetve gondoskodik arról, 
hogy hozzájárulásuk ennek megfelelő 
legyen.

(1) Az Uniótól eltérő tagok legalább 750 
millió EUR hozzájárulást biztosítanak, 
illetve kötelezik az Unióban vagy a 
„Horizont 2020” társult országaiban 
letelepedett azokat alkotó jogalanyokat 
vagy kapcsolt jogalanyaikat arra, hogy a 
taggá válás időpontjában vállalt összegnek 
megfelelő hozzájárulást biztosítsanak.

Or. en

Indokolás

Bármely magánszektorbeli szervezetnek, amely hajlandó megfizetni a hozzájárulást, képesnek 
kell lennie arra, hogy az ITI tagjává váljon. Ezen túlmenően mérlegelni lehetne, hogy az 
Unióban vagy a társult országokban letelepedett és a finanszírozáshoz hozzájáruló más 
szervezetek, így például közszektorbeli szervek vagy kutatószervezetek, szintén taggá 
válhassanak.
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Módosítás 127
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
hozzájárulás a mellékletben szereplő 
alapszabály 13. cikkének (2) bekezdése és 
(3) bekezdésének b) és c) pontja szerint az 
IMI2 Közös Vállalkozás részére juttatandó 
hozzájárulásokat tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
hozzájárulás a mellékletben szereplő 
alapszabály 13. cikkének (2) bekezdése és 
(3) bekezdésének b) és c) pontja szerint az 
ITI Közös Vállalkozás részére juttatandó 
hozzájárulásokat tartalmazza. A „Horizont 
2020” társult országaitól eltérő harmadik 
országokban letelepedett jogalanyoktól 
származó természetbeni hozzájárulások 
nem számolhatók el az (1) bekezdésben 
említett természetbeni hozzájárulásként.

Or. en

Indokolás

Ha harmadik országokban, például az USA-ban letelepedett magán jogalanyok hajlandók 
természetben hozzájárulni a kutatáshoz, ennek lehetségesnek kell maradnia, hozzájárulásuk 
azonban nem számolható el a közös vállalkozáshoz való hozzájárulásként, vagyis ahhoz nem 
kell azonos összegű uniós forrást párosítani.

Módosítás 128
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Uniótól eltérő tagoknak és a társult 
partnereknek minden év január 31-ig 
kimutatást kell benyújtania az IMI2 Közös 
Vállalkozás irányító testületének a 
(2) bekezdés szerinti hozzájárulás értékéről 
az előző üzleti években.

(3) Az Uniótól eltérő tagoknak minden év 
január 31-ig kimutatást kell benyújtania az 
IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testületének a (2) bekezdés szerinti 
hozzájárulás értékéről az előző üzleti 
években.
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Or. en

Módosítás 129
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az IMI2 Közös 
Vállalkozásnak juttatott uniós pénzügyi 
hozzájárulást megszüntetheti, arányosan 
csökkentheti vagy felfüggesztheti, illetve 
megindíthatja a mellékletben szereplő 
alapszabály 21. cikke szerinti 
végelszámolási eljárást, ha a tagok illetve a 
társult partnerek, az azokat alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik a 2. 
bekezdésben meghatározott hozzájárulást 
nem biztosítják, vagy csak részben vagy 
késedelmesen biztosítják.

(5) A Bizottság az ITI Közös 
Vállalkozásnak juttatott uniós pénzügyi 
hozzájárulást megszüntetheti, arányosan 
csökkentheti vagy felfüggesztheti, illetve 
megindíthatja a mellékletben szereplő 
alapszabály 21. cikke szerinti 
végelszámolási eljárást, ha a közös 
vállalkozás nem teljesíti a finanszírozás 
közérdekű célkitűzéseit, vagy ha a tagok a 
2. bekezdésben meghatározott 
hozzájárulást nem biztosítják, vagy csak 
részben vagy késedelmesen biztosítják.

Or. en

Indokolás

A forrásokat a „Horizont 2020” költségvetéséből biztosító Bizottságnak meg kell tudnia 
szüntetni a közös vállalkozást, ha nem bizonyítja kellően, hogy teljesíti célkitűzéseit. A közös 
vállalkozás keretében el nem költött közpénzek a „Horizont 2020” társadalmi kihívásának 
keretében az egészségügy területén továbbra is rendelkezésre állnának együttműködésen 
alapuló kutatásokra irányuló felhívásokhoz vagy a közfinanszírozás más formáihoz.

Módosítás 130
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás külön 
pénzügyi szabályzatot fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében és a … /EU rendeletben [a köz-

E rendelet 12. cikke ellenére, az IMI2 
Közös Vállalkozás külön pénzügyi 
szabályzatot fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a … 
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magán társulásokra vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról szóló 
felhatalmazáson alapuló rendelet] 
foglaltaknak megfelelően.

/EU rendeletben [a köz-magán társulásokra 
vonatkozó költségvetésirendelet-mintáról 
szóló felhatalmazáson alapuló rendelet] 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 131
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A személyzeti szabályzat 110. cikkében 
foglaltak szerint az irányító testület 
határozatot fogad el a személyzeti 
szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az 
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. cikkében 
foglaltak szerint az irányító testület 
határozatot fogad el a személyzeti 
szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az 
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

Indokolás

Minden hatáskör-átruházásról be kell számolni.

Módosítás 132
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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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 133
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozásra és annak 
személyi állományára alkalmazni kell az 
Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyvet.

Az IMI2 Közös Vállalkozás ügyvezető 
igazgatójára és irányító testületének 
tagjaira alkalmazni kell az Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyvet.

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.

Módosítás 134
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nem szerződéses kötelezettség 
esetében az IMI2 Közös Vállalkozásnak a 
tagállamok törvényeiben foglalt közös, 
általános elveknek megfelelően minden 
olyan kárt meg kell térítenie, amelyet 
személyzete a munkavégzés során okozott.

(2) A nem szerződéses kötelezettség 
esetében az IMI2 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 135
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az IMI2 Közös Vállalkozás 
munkatársai által feladataik ellátása 
során okozott károkra vonatkozó 
kártérítéssel kapcsolatos jogvitákban;

törölve

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 136
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 az IMI2 Közös 
Vállalkozás székhelye található.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 137
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését.

Ennek az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az IMI2 tudományos bizottság 
ajánlásait. Ezen felül az értékelésnek az 
IMI2 igazgatótanácsa által meghatározott 
konkrét mutatók alapján részletesen 
vizsgálnia kell az IMI2 időközi 
eredményeit.
Az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését be kell építeni a Horizont 2020 
keretprogram időközi értékeléseibe.
Az időközi értékelés megállapításait 
észrevételeivel együtt a Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Indokolás

Megfelelő működésének biztosítása érdekében meg kell erősíteni az IMI2 Közös Vállalkozás 
tudományos bizottságának szerepét. A tudományos bizottság tagjai ugyanis rendelkeznek az 
érintett szakterületre vonatkozóan azokkal a tudományos ismeretekkel és szakértelemmel, 
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amelyek szükségesek ahhoz, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás részére stratégiai, 
tudományosan megalapozott ajánlásokat tehessenek.

Módosítás 138
Michèle Rivasi
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 az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. július 31-ig elvégzi 
az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. január 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás időközi 
értékelését. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az 
IMI2 Közös Vállalkozás időközi értékelése 
a „Horizont 2020” keretprogram időközi 
értékelésének részét képezi, és azt azzal 
együtt kell összeállítani.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 140
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
költségvetése a félidős értékelés keretében 
felülvizsgálható.

Or. en

Indokolás

Az időközi értékelés eredményétől függően és kellő tekintettel minden további releváns 
tényezőre, az IMI2-ről szóló alapjogiaktusban lehetőséget kell adni az IMI2 költségvetésének 
kiigazítására. Általánosságban a költségvetésnek a félidős felülvizsgálat során történő 
lehetséges felülvizsgálatára utaló ilyen hivatkozásokat a többi közös vállalkozás alap-
jogiaktusaiba is bele kell foglalni.

Módosítás 141
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió IMI2 
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) Az IMI2 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



AM\1012280HU.doc 49/98 PE524.772v01-00

HU

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 142
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió IMI2 
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 
zárszámadás vonatkozásában az IMI2 
Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében az EUMSZ 319. 
cikkében és a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 164–165. cikkében körvonalazott 
eljáráshoz hasonló, az IMI2 Közös 
Vállalkozás pénzügyi szabályzatában 
meghatározott eljárásnak megfelelően a 
Tanács ajánlására az Európai Parlament 
adja meg a felmentvényt az n+2. év május 
15. napjáig.

Or. en

Módosítás 143
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
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Indokolás

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

Módosítás 144
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.

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 145
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete az 1049/2001/EK rendelet 

(2) Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete az 1049/2001/EK rendelet 
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végrehajtását célzó gyakorlati szabályokat 
fogadhat el.

végrehajtását célzó gyakorlati szabályokat 
fogadhat el. Ennek részeként az irányító 
testület, a tagállami képviselői csoport és a 
tudományos bizottság üléseivel 
kapcsolatos összes dokumentumot 
(beleértve az ülések napirendjeit és 
jegyzőkönyveit is) nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 146
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányító testület és a tudományos 
bizottság tagjai, valamint az ügyvezető 
igazgató a szakmai tevékenységeikre, 
pénzügyi érdekeltségeikre és az 
összeférhetetlenségekre vonatkozó teljes 
körű nyilatkozatot tesznek nyilvánosan 
hozzáférhetővé, amelyet folyamatosan 
napra készen tartanak. A nyilatkozatok a 
következő információkat tartalmazzák:
a) a személy foglalkozása és a 
magánvállalatok, nem kormányzati 
szervezetek és egyesületek 
igazgatóságában vagy bizottságaiban való 
tagsága;
b) társaságokban vagy társulásokban lévő 
tulajdonrészek, amennyiben közpolitikai 
vonatkozások állhatnak fenn, vagy 
amennyiben az adott tulajdonrész jelentős 
befolyást biztosít a személy számára az
ügymenettel kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 147
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minősül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplő alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minősül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplő alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

[a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló] …/EU rendelet 
1. cikkének (3) bekezdésében előírt 
eltéréseket következetesen kell alkalmazni, 
hogy garantálják valamennyi résztvevő 
számára a jogbiztonságot és az eljárási 
biztonságot, lehetővé tegyék a kis- és 
középvállalkozások lehető legszélesebb 
körű részvételét, és biztosítsák a 
résztvevőkkel szembeni méltányos és 
tisztességes bánásmódot az IMI2 
projektjei keretében létrehozott 
eredmények tulajdonjoga és az azokhoz 
való hozzáférés tekintetében.

Or. en

Módosítás 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre [a „Horizont 

Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekre [a 
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2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minősül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplő alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

„Horizont 2020” keretprogram részvételi 
és terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet és az annak 
végrehajtása szempontjából lényeges 
bizottsági határozatokat kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minősül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplő alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 149
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ITI Közös Vállalkozás főszabályként a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
megállapított elterjesztési és hasznosítási 
szabályokat alkalmazza. Ezen túlmenően 
kötelező iránymutatásokat dolgoz ki a 
következők biztosítása céljából:
– a kutatási eredményekhez való nyílt 
hozzáférés a projektek lezárása után, 
beleértve a klinikai vizsgálatokkal 
kapcsolatos adatokhoz – köztük a negatív 
és a pozitív eredményekhez – való 
hozzáférést;
– a szellemi tulajdon olyan módon történő 
kezelése és olyan engedélyezési 
gyakorlatok, amelyeket a végtermékekhez 
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való legszélesebb körű és megfizethető 
hozzáférés biztosítását szem előtt tartva 
alakítottak ki.
Figyelni kell annak biztosítására, hogy a 
kisebb szereplők, például a 
kutatószervezetek, egyetemek és kkv-k 
sikeresen részt tudjanak venni a nyílt 
innovációs modellekben.

Or. en

Indokolás

Az IMI1 keretében az egyes projekteken belül a nyíltabb innovációs modellek létrehozására 
tett kísérletekről bebizonyosodott, hogy nehézségeket idéznek elő, különösen a kisebb 
szereplők, mint például a kkv-k, az egyetemek és a kutatószervezetek számára. Jóllehet a nyílt 
innovációs modellek célját nem szabad szem elől téveszteni, nagyobb figyelmet kell fordítani 
mind a gyengébb szereplők szükségleteire, mind pedig a végtermékekhez való szélesebb körű 
és megfizethető hozzáférés biztosításának közérdekű szükségletére. Az IMI-javaslatból 
mindkét szempont hiányzik.

Módosítás 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás konkrét 
működési szükségleteinek 
figyelembevétele érdekében az IMI2 
Közös Vállalkozás munkatervei kivételes 
és kellően indokolt esetekben eltérhetnek 
a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi szabályaitól. Ezeket az eseteket 
azonban abszolút minimumra kell 
szorítani. A részvételi szabályoktól való 
eltéréseknek nem lehet visszatartó 
hatásuk az egyetemek, nonprofit 
kutatószervezetek és kkv-k részvételét 
illetően, és nem ütközhetnek az összes 
részt vevő féllel szembeni tisztességes és 
egyenlő bánásmód „Horizont 2020” 
keretprogram részvételi szabályaiban 
rögzített általános szellemével. 



AM\1012280HU.doc 55/98 PE524.772v01-00

HU

Or. en

Módosítás 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI Közös Vállalkozás által szervezett 
pályázati felhívásokat a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikkének (1) 
bekezdésében és 128. cikkének (1) 
bekezdésében, valamint e rendelet 16. 
cikkében az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség tekintetében 
megállapított elvekkel összhangban 
közzéteszik a webes alapú „Horizont 
2020” résztvevői portálon.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramról folytatott háromoldalú tárgyalások során az intézmények 
megállapodtak a „Horizont 2020” keretében finanszírozott összes felhívási lehetőség 
nagyobb koherenciájának előmozdításában. A Bizottság ennek értelmében megígérte, hogy 
előmozdítja a közös technológiai kezdeményezések által szervezett pályázati felhívások 
„Horizont 2020” résztvevői portálon való közzétételét. Mindegyik intézmény egyetértett 
abban, hogy ezt a megközelítést követik. E módosítás célja, hogy ezt az önkéntes 
kötelezettségvállalást jogi előírássá alakítsa át, garantálva az egyszerű és hozzáférhető 
információkat valamennyi pályázó számára.

Módosítás 152
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IMI2 Közös Vállalkozás 
célkitűzéseinek az eléréséhez szükséges 
magán- és közszektorbeli erőforrások 

a) a közös vállalkozás stratégiai kutatási 
menetrendje kidolgozásának irányítása az 
ITI tagjaival, tanácsadó testületeivel és 
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mozgósítása; érdekelt feleivel folytatott konzultációt 
követően;

Or. en

Módosítás 153
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az IMI2 Közös Vállalkozás stratégiai 
menetrendjének rendszeres felülvizsgálata 
és szükséges kiigazítása a megvalósítása 
során felmerülő tudományos fejleményekre 
figyelemmel;

b) az IMI2 Közös Vállalkozás stratégiai 
menetrendjének rendszeres felülvizsgálata 
és szükséges kiigazítása a megvalósítása 
során felmerülő tudományos fejleményekre 
figyelemmel, adott esetben a „Horizont 
2020” keretprogram 12. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban figyelembe 
véve a „Horizont 2020” egészségügyi 
tudományos testülete előretekintő 
vizsgálatainak eredményeit;

Or. en

Módosítás 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség és 
klinikai központok – közötti szoros és 
hosszú távú együttműködés, valamint az 
ipar és a tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése;

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség, a 
kutatószervezetek és klinikai központok –
közötti szoros és hosszú távú 
együttműködés, valamint az ipar és a
tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése, a 
mind földrajzi szempontból, mind a 
résztvevők mérete szempontjából a lehető 
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legszélesebb körű részvétel biztosítása 
mellett;

Or. ro

Módosítás 155
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség és 
klinikai központok – közötti szoros és 
hosszú távú együttműködés, valamint az 
ipar és a tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése;

c) az Unió és más érdekeltek – például más 
iparágak, a szabályozó hatóságok, a 
betegképviseleti szervezetek, 
kutatószervezetek, mint például 
termékfejlesztési partnerségek, a 
tudományos közösség és klinikai 
központok, a civil társadalmi szervezetek –
közötti szoros és hosszú távú 
együttműködés, valamint az ipar és a 
tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése;

Or. en

Módosítás 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség és 
klinikai központok – közötti szoros és 
hosszú távú együttműködés, valamint az 
ipar és a tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése;

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség, a 
kutatási szervezetek és klinikai központok 
– közötti szoros és hosszú távú 
együttműködés, valamint az ipar és a 
tudományos közösség közötti 
együttműködés kialakítása és fejlesztése;
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Or. fr

Indokolás

Az összes szereplő részvétele erősíteni fogja az IMI2 Közös Vállalkozást.

Módosítás 157
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élettudományi kutatás és innováció 
eredményes elősegítése, főként 
támogatások útján;

e) az élettudományi kutatás – köztük a 
kielégítetlen gyógyászati szükségleteknek 
megfelelő, III. és IV. szakaszban lévő 
klinikai vizsgálatok – és innováció 
eredményes elősegítése, főként 
támogatások útján;

Or. fr

Indokolás

Figyelni kell arra, hogy a kielégítetlen gyógyászati szükségletek esetében ne szűkítsük az 
egyes kutatási tevékenységek területét.

Módosítás 158
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élettudományi kutatás és innováció 
eredményes elősegítése, főként 
támogatások útján;

e) az élettudományi kutatás és innováció 
eredményes elősegítése a klinikai 
vizsgálatot megelőző és a klinikai 
vizsgálati szakaszban, főként támogatások 
útján, adott esetben többek között a 
szükséglettől és a kockázattól függően;

Or. en
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Módosítás 159
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élettudományi kutatás és innováció 
eredményes elősegítése, főként 
támogatások útján;

e) a piaci hasznosítás előtti fázisban lévő, 
egészségüggyel összefüggő élettudományi 
kutatás és innováció eredményes 
elősegítése, főként támogatások útján; a 
klinikai vizsgálatok III. és IV. szakasza 
nem támogatható;

Or. en

Módosítás 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) információk közzététele a 
projektekről, beleértve az egyes projektek 
összértékét, a résztvevők nevét és az IMI2 
Közös Vállalkozás pénzügyi 
hozzájárulásának résztvevőnkénti 
összegét;

Or. ro

Módosítás 161
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) tájékoztatás, kommunikáció, valamint az h) tájékoztatás, kommunikáció, valamint az 
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eredmények hasznosítása és terjesztése a 
[„Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló] …/EU rendelet 22. 
cikkében foglalt rendelkezések megfelelő 
alkalmazásával;

eredmények hasznosítása és terjesztése a 
[„Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló] …/EU rendelet 22. 
cikkében foglalt rendelkezések megfelelő 
alkalmazásával, többek között kötelező 
erejű iránymutatások révén a projekt 
lezárása után a kutatási eredményekhez 
való nyílt hozzáférés biztosítása 
érdekében, valamint a szellemi tulajdon 
olyan kezelése és engedélyezése révén, 
amely biztosítja a végtermékekhez való 
legszélesebb körű és megfizethető 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 162
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az érdekeltek csoportjaival való legalább 
évenkénti találkozó szervezése, 
biztosítandó az IMI2 Közös Vállalkozás 
kutatási tevékenységeinek a nyitottságát és 
átláthatóságát az érdekeltek számára;

i) az IMI2 Közös Vállalkozás kutatási 
tevékenységei nyitottságának és 
átláthatóságának biztosítása az érdekeltek 
számára a rendszeres kommunikáció és az 
érdekeltek csoportjaival való legalább 
évenkénti találkozó révén;

Or. en

Módosítás 163
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Tagok és társult partnerek 2. Tagok
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Or. en

Módosítás 164
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a 
továbbiakban: EFPIA),

b) az alapszabálynak az irányításáért 
felelős testület által hozott határozattal
való elfogadása esetén az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a 
továbbiakban: EFPIA),

Or. fr

Indokolás

Egy egyszerű levél nem elegendő az alapszabály elfogadásához.

Módosítás 165
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a 
továbbiakban: EFPIA),

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén bármely egyénileg vagy 
valamely szövetség által képviselt 
jogalany,

Or. en

Módosítás 166
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az alapszabály jóváhagyó levélben 
történő elfogadása esetén bármely 
jogalany, amely nem tag vagy tagot alkotó 
jogalany vagy ezek kapcsolt jogalanya, és 
valamely tagállamban vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult országban 
támogatja a második gyógyszerkutatási 
közös vállalkozás érintett jogalany kutatási 
területével kapcsolatos célkitűzéseinek az 
elérését, kérelmet nyújthat be arra 
vonatkozóan, hogy társult partnerként 
csatlakozhasson a második 
gyógyszerkutatási közös vállalkozáshoz. A 
jóváhagyó levélben részletesen meg kell 
határozni, hogy a társulás mit tartalmaz, 
milyen tevékenységeket érint, és milyen 
időtartamra szól.

3. Az alapszabály jóváhagyó levélben 
történő elfogadása esetén bármely 
valamely tagállamban vagy a „Horizont
2020” keretprogramhoz társult országban 
letelepedett jogalany, amely nem tag vagy 
tagot alkotó jogalany vagy ezek kapcsolt 
jogalanya, és támogatja az ITI Közös 
Vállalkozás érintett jogalany kutatási 
területével kapcsolatos célkitűzéseinek az 
elérését, kérelmet nyújthat be arra 
vonatkozóan, hogy csatlakozhasson az ITI 
Közös Vállalkozáshoz. A jóváhagyó 
levélben részletesen meg kell határozni, 
hogy a társulás mit tartalmaz, milyen 
tevékenységeket érint, és milyen 
időtartamra szól.

Or. en

Indokolás

A közös vállalkozásnak csak az Unióban vagy a „Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
valamely országban letelepedett és működő jogalanyok lehetnek a tagjai.

Módosítás 167
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapszabály jóváhagyó levélben
történő elfogadása esetén bármely 
jogalany, amely nem tag vagy tagot alkotó 
jogalany vagy ezek kapcsolt jogalanya, és 
valamely tagállamban vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult országban 
támogatja a második gyógyszerkutatási 
közös vállalkozás érintett jogalany kutatási 
területével kapcsolatos célkitűzéseinek az 
elérését, kérelmet nyújthat be arra 
vonatkozóan, hogy társult partnerként 

(3) Az alapszabálynak az irányításáért 
felelős testület által hozott határozattal
történő elfogadása esetén bármely 
jogalany, amely nem tag vagy tagot alkotó 
jogalany vagy ezek kapcsolt jogalanya, és 
valamely tagállamban vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult országban 
támogatja a második gyógyszerkutatási 
közös vállalkozás érintett jogalany kutatási 
területével kapcsolatos célkitűzéseinek az 
elérését, kérelmet nyújthat be arra 



AM\1012280HU.doc 63/98 PE524.772v01-00

HU

csatlakozhasson a második 
gyógyszerkutatási közös vállalkozáshoz. A 
jóváhagyó levélben részletesen meg kell 
határozni, hogy a társulás mit tartalmaz, 
milyen tevékenységeket érint, és milyen 
időtartamra szól.

vonatkozóan, hogy társult partnerként 
csatlakozhasson a második 
gyógyszerkutatási közös vállalkozáshoz. A 
határozatban részletesen meg kell 
határozni, hogy a társulás mit tartalmaz, 
milyen tevékenységeket érint, és milyen 
időtartamra szól.

Or. fr

Módosítás 168
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A társult partnerek – az Unió melletti 
többi taghoz hasonlóan – az IMI2 Közös 
Vállalkozás működési költségeihez 
járulnak hozzá az alapszabályok 13. 
cikkében foglaltak szerint.

4. A jóváhagyó levélben részletesen meg 
kell határozni az ITI Közös 
Vállalkozásnak juttatott hozzájárulást, 
amelynek megfelelő hozzájárulást az 
Uniónak e rendelet 3. és 4. cikke szerint 
biztosítania kell.

Or. en

Módosítás 169
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyó levélben részletesen meg kell 
határozni a társult partner IMI2 Közös 
Vállalkozásnak juttatott hozzájárulását, 
amelynek megfelelő hozzájárulást az 
Uniónak az e rendelet 3. és 4. cikke 
szerint biztosítania kell.

törölve

Or. en
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(A 4. pont bevezető részében foglalt szöveg – vö. az előző módosítással.)

Módosítás 170
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagságot és a társult partnereket
érintő változások

3. A tagságot érintő változások

Or. en

Módosítás 171
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az IMI2 Közös Vállalkozás tagjává 
vagy társult partnerévé válni kívánó 
jelentkezőknek kérelmüket az irányító 
testületnek kell címezniük, és a tagsági 
kérelemhez csatolni kell az irányító testület 
5. cikkben meghatározott összetételének 
elfogadására vonatkozó 
szándéknyilatkozatot.

1. Az ITI Közös Vállalkozás tagjává válni 
kívánó jelentkezőknek kérelmüket az 
irányító testületnek kell címezniük, és a 
tagsági kérelemhez csatolni kell az irányító 
testület 5. cikkben meghatározott 
összetételének elfogadására vonatkozó 
szándéknyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 172
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont



AM\1012280HU.doc 65/98 PE524.772v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító testület a kérelem elbírálása 
során figyelembe veszi a kérelem 
helytállóságát és azt, hogy a kérelmező 
milyen potenciális többletértéket kínál az 
IMI2 Közös Vállalkozás célkitűzéseinek az 
elérése szempontjából.

2. Az irányító testület a kérelem elbírálása 
során figyelembe veszi a kérelem 
helytállóságát és azt, hogy a kérelmező 
milyen potenciális többletértéket kínál az 
IMI2 Közös Vállalkozás célkitűzéseinek az 
elérése szempontjából. Ezután dönt a 
kérelemről. Az új tagok elfogadására 
vonatkozó szabályoknak nyilvánosnak és 
átláthatónak kell lenniük, nem 
támaszthatnak indokolatlan akadályokat, 
és az esetleges elutasítást írásban, 
világosan meg kell indokolni, és a jelölt és 
az államok képviselői csoportja 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 173
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület a kérelem elbírálása 
során figyelembe veszi a kérelem 
helytállóságát és azt, hogy a kérelmező 
milyen potenciális többletértéket kínál az 
IMI2 Közös Vállalkozás célkitűzéseinek az 
elérése szempontjából.

(2) Az irányító testület a kérelem elbírálása 
során figyelembe veszi a kérelem 
helytállóságát és azt, hogy a kérelmező 
milyen potenciális többletértéket kínál az 
IMI2 Közös Vállalkozás célkitűzéseinek az 
elérése szempontjából. Ezután dönt a 
kérelemről, és döntéséről haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot, amely – amennyiben 
egyetért a kérelemmel – a felvétellel 
kapcsolatban kifogásolási joggal 
rendelkezik, kivéve valamely uniós 
tagállam esetében.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által képviselt Európai Unió számára lehetővé kell tenni, hogy ellenezhesse a 
felvételt.
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Módosítás 174
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely tag vagy társult partner 
megszüntetheti az IMI2 Közös 
Vállalkozásban való tagságát, illetve az 
IMI2 Közös Vállalkozással fennálló társult 
partneri viszonyát. A tagság megszűnése a 
többi tagnak küldött értesítéstől számított 
hat hónap elteltével válik hatályossá és 
visszavonhatatlanná. Ezt követően a 
korábbi tag vagy társult partner az IMI2 
Közös Vállalkozás által a tagság vagy 
részvétel megszűnését megelőzően 
jóváhagyott vagy keletkeztetett 
kötelezettségek kivételével minden 
kötelezettsége alól mentesül.

(3) Bármely tag vagy társult partner 
megszüntetheti az IMI2 Közös 
Vállalkozásban való tagságát, illetve az 
IMI2 Közös Vállalkozással fennálló társult 
partneri viszonyát. A tagság megszűnése a 
többi tagnak küldött értesítéstől számított 
hat hónap elteltével válik hatályossá és 
visszavonhatatlanná. Ezt követően a 
korábbi tag vagy társult partner az IMI2 
Közös Vállalkozás által a tagság vagy 
részvétel 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 az IMI2 Közös 
Vállalkozás között.

Or. fr

Módosítás 175
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Bármely tag vagy társult partner 
megszüntetheti az IMI2 Közös 
Vállalkozásban való tagságát, illetve az 
IMI2 Közös Vállalkozással fennálló társult 
partneri viszonyát. A megszűnés a többi 
tagnak és társult partnernek küldött 

3. Bármely tag megszüntetheti az IMI2 
Közös Vállalkozásban való tagságát, illetve 
az IMI2 Közös Vállalkozással fennálló 
társult partneri viszonyát. A megszűnés a 
többi tagnak küldött értesítéstől számított 
hat hónap múlva válik érvényessé és 
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értesítéstől számított hat hónap múlva válik 
érvényessé és visszavonhatatlanná. Ezt 
követően a korábbi tag vagy társult 
partner az IMI2 Közös Vállalkozás által a 
tagság vagy részvétel megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy 
keletkeztetett kötelezettségek kivételével 
minden kötelezettsége alól mentesül.

visszavonhatatlanná. Ezt követően a 
korábbi tag az ITI Közös Vállalkozás által 
a tagság vagy részvétel megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy 
keletkeztetett kötelezettségek kivételével 
minden kötelezettsége alól mentesül.

Or. en

Módosítás 176
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az IMI2 Közös Vállalkozásban 
fennálló tagság, illetve az azzal fennálló 
társult partneri megállapodás csak az 
irányító testület előzetes hozzájárulásával 
ruházható át harmadik felekre.

(4) Az IMI2 Közös Vállalkozásban 
fennálló tagság, illetve az azzal fennálló 
társult partneri megállapodás csak az 
irányító testület előzetes hozzájárulásával 
ruházható át harmadik felekre. Erről a 
hozzájárulásról értesítik a Bizottságot, 
amely kifogásolási joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 177
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ipari csoport;

Or. en

Indokolás

A közös vállalkozás magánszektorbeli tagjai létrehozhatnak egy olyan testületet, amelynek az 
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EFPIA-nál szélesebb a hatóköre. Ez a csoport tanácsadó szerepet tölt be a többi csoport 
(tudományos bizottság, tagállami képviselők, érdekelt felek) számára, valamint bizonyos 
számú hellyel rendelkezik az irányító testületben.

Módosítás 178
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tudományos bizottság, az államok 
képviselői csoportja és az érdekeltek 
fóruma az IMI2 Közös Vállalkozás 
tanácsadó testületei.

2. Az ipari csoport, a tudományos 
bizottság, az államok képviselői csoportja 
és az érdekeltek csoportja az ITI Közös 
Vállalkozás tanácsadó testületei.

Or. en

Módosítás 179
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület tagonként 5 
képviselőből áll.

Az irányító testület 12 képviselőből áll, 
amelyek megoszlása a következő: három 
fő az ipari csoportot, három fő a 
Bizottságot, egy fő a tagállamok képviselői 
csoportját, három fő a tudományos 
bizottságot, két fő pedig az érdekeltek 
csoportját képviseli.

Or. en

Indokolás

A közös vállalkozást valódi partnerségként kell felfogni, amelyben kiegyensúlyozottabb 
feltételek mellett közszektorbeli partnerek (Európai Bizottság, tagállamok), magánszektorbeli 
partnerek (ipar) és érdekelt felek, köztük tudósok, a betegképviseleti szervezetek képviselői és 
a kkv-k vesznek részt.
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Módosítás 180
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2) bekezdésben foglaltak sérelme 
nélkül az egyes tagok által birtokolt 
szavazati jogok százalékaránya az IMI2 
Közös Vállalkozáshoz való hozzájárulásuk 
százalékának felel meg.

1. A (2) bekezdésben foglaltak sérelme 
nélkül az irányító testület egyes képviselői 
egy-egy szavazattal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 181
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szavazati jogok 50%-át 
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. A tagok szavazati jogaikat 
feloszthatják az irányító testületbe delegált 
képviselőik között. A tagok mindent 
megtesznek a konszenzus elérése 
érdekében. Konszenzus hiányában az 
irányító testület határozatait legalább 75%-
os szavazattöbbséggel hozza, a távollévők 
szavazatait is beleértve.

Az irányító testület képviselője mindent 
megtesz a konszenzus elérése érdekében. 
Konszenzus hiányában az irányító testület 
határozatait legalább 75%-os 
szavazattöbbséggel hozza, a távollévők 
szavazatait is beleértve.

Or. en

Módosítás 182
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület elnökét évente 
váltakozva jelöli ki az Unió és a többi tag.

Az irányító testület elnökét évente jelölik
ki.

Or. en

Módosítás 183
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító testület évente legalább 
kétszer rendes ülést tart. A tagok
bármelyike vagy az elnök rendkívüli ülés 
összehívását kezdeményezheti. Az irányító 
testület üléseit az elnök hívja össze, az 
ülések színhelye rendes körülmények 
között az IMI2 Közös Vállalkozás 
székhelye.

2. Az irányító testület évente legalább 
kétszer rendes ülést tart. A képviselők
bármelyike vagy az elnök rendkívüli ülés 
összehívását kezdeményezheti. Az irányító 
testület üléseit az elnök hívja össze, az 
ülések színhelye rendes körülmények 
között az ITI Közös Vállalkozás 
székhelye. A napirend tervezetét, a 
végleges napirendet és az ülések 
jegyzőkönyveit közzéteszik az ITI 
honlapján.

Or. en

Módosítás 184
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület meghívja a társult 
partnereket azokra a tanácskozásra, 
amelyek napirendi pontjai a velük fennálló 

Az irányító testület meghívja a tagokat
azokra a tanácskozásokra, amelyek 
napirendi pontjai a velük fennálló társult 
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társult partneri viszonyt érintik. A társult 
partnerek szavazati joggal nem 
rendelkeznek.

partneri viszonyt érintik.

Or. en

Módosítás 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadói 
testületei. E feladatuk megfelelő ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testületi ülésein 
és az ott zajló tanácskozásokban való részvételre. Amely testületnek tanácsot kell adnia, azt 
meg kell illetnie a felszólalási jognak is.

Módosítás 186
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az államok képviselői csoportjának az 
elnöke tagja az irányító testületnek, részt 
vesz az irányító testület ülésein és szavazati 
joggal rendelkezik.

Or. en
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Módosítás 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadói 
testületei. E feladatuk megfelelő ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testületi ülésein 
és az ott zajló tanácskozásokban való részvételre. Amely testületnek tanácsot kell adnia, azt 
meg kell illetnie a felszólalási jognak is.

Módosítás 188
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 pont – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekeltek fórumának elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein és 
az ott zajló egyeztetésekben, szavazati joga 
azonban nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadói 
testületei. E feladatuk megfelelő ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testületi ülésein 
és az ott zajló tanácskozásokban való részvételre. Amely testületnek tanácsot kell adnia, azt 
meg kell illetnie a felszólalási jognak is.
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Módosítás 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság azáltal biztosítja a 
„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységei és az IMI2 Közös 
Vállalkozás tevékenységei közötti 
folyamatos összhangot, hogy rendszeresen 
meghatározza a lehetséges kölcsönös 
kiegészítéseket és szinergiákat, többek 
között a kívánatos átfedéseket, valamint 
hivatalos koordinációs eljárást folytat a 
keretprogram hatálya alá tartozó, 
együttműködésen alapuló kutatás kutatási 
prioritásainak és az IMI2 Közös 
Vállalkozás hatálya alá tartozó 
tevékenységeknek a finomhangolása 
céljából.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 190
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) döntés bármely olyan tagnak vagy 
társult partnernek az IMI2 Közös 

b) döntés bármely olyan tagnak az ITI
Közös Vállalkozásban való tagsága, illetve 
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Vállalkozásban való tagsága, illetve az 
azzal fennálló társult partneri viszonya 
megszüntetéséről, amely kötelezettségei 
teljesítését elmulasztja;

az azzal fennálló társult partneri viszonya 
megszüntetéséről, amely kötelezettségei 
teljesítését elmulasztja;

Or. en

Módosítás 191
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 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

Módosítás 192
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) 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

Indokolás

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

Módosítás 193
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a pályázati felhívások és adott esetben a 
pályázatok benyújtására, értékelésére, 
kiválasztására, valamint az odaítélési és 
értékelés-felülvizsgálati eljárásokra 
vonatkozó kapcsolódó szabályok 
jóváhagyása az ügyvezető igazgató 7. cikk 
(2) bekezdése q) pontjában említett 
tanácsadó csoportokkal szoros 
együttműködésben benyújtott javaslata 
alapján;

l) a felhívások jóváhagyása az ügyvezető 
igazgató 7. cikk (2) bekezdése q) pontjában 
említett tanácsadó csoportokkal szoros 
együttműködésben benyújtott javaslata 
alapján;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a finanszírozásra kiválasztott ajánlatok 
listájának jóváhagyása;

m) a finanszírozásra kiválasztott ajánlatok 
listájának jóváhagyása a 
„Horizont 2020” keretprogram részvételi 
szabályainak 37. cikkével összhangban, 
független szakértői testület által 
összeállított rangsor alapján;
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Or. en

Módosítás 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) az államok képviselői csoportjának, a 
tudományos bizottságnak és az érdekeltek 
fórumának a rendszeres tájékoztatása a 
szaktanácsadói szerepük szempontjából 
lényeges valamennyi ügyről;

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportjának, a tudományos bizottságnak és az érdekeltek fórumának 
az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadó testületeként rájuk háruló feladatok megfelelő ellátása 
érdekében minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell kapniuk.

Módosítás 196
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 1 pont – bevezető rész

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 az IMI2 Közös 
Vállalkozás egyéb tagjainak képviseletét a 
kiválasztási folyamatba.

(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 az IMI2 Közös 
Vállalkozás egyéb tagjainak képviseletét a 
kiválasztási folyamatba. Az Európai 
Parlament kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Or. fr
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Indokolás

Az Európai Parlamentet be kell vonni az ügyvezető igazgató kinevezésébe. Felszólalási 
eljárást javasolunk.

Módosítás 197
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 6 pont

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 198
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 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

Indokolás

Az ügyvezető igazgatónak nem kell függetlennek lennie: a személyzethez hasonlóan ő is az 
irányító testületnek, és különösen – általában véve – az Unió és a többi résztvevő érdekeinek 
van alárendelve.

Módosítás 199
Jean-Pierre Audy



PE524.772v01-00 78/98 AM\1012280HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 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

Indokolás

Szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás 200
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) 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 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) éves jelentést készít a kutatás és 
fejlesztési tevékenységek 
előrehaladásáról; 
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Or. en

Indokolás

Javasolt a KTK-val kapcsolatos előrelépésre és annak teljesítményére vonatkozó több és 
könnyebben elérhető információ rendszeres terjesztése, ez ugyanis javítja a KTK láthatóságát 
és felhívja a nagyközönség figyelmét az általa elért eredményekre.

Módosítás 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mb) az IMI Közös Vállalkozás végső 
értékelésén, az IMI2 Közös Vállalkozás 
időközi értékelésén vagy az IMI2 
tevékenységeinek más idevágó értékelésén 
alapuló ajánlások megfelelő időben 
történő nyomon követése;

Or. en

Indokolás

A hivatalos tervezett értékelések megfelelő hatásának biztosítása és a Közös Vállalkozás 
magasabb színvonalú irányítása érdekében az ügyvezető igazgatónak felelősséget kell 
vállalnia a vonatkozó ajánlásokat követő intézkedések megvalósításáért.

Módosítás 203
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) irányítja a felhívásokat a munkatervben 
előírtak szerint, beleértve a független 
szakértői bizottság általi értékelést, és 
kezeli a megállapodásokat vagy 
határozatokat, az összehangolásukat is 
beleértve;
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Or. en

Módosítás 204
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) felügyel egy információs és 
népszerűsítő rendszert a közös vállalkozás 
tevékenységeiben – nevezetesen a 
pályázati felhívásokban – való széles körű 
részvétel érdekében, beleértve a nemzeti 
kapcsolattartó pontok rendszerére mutató 
hivatkozást;

Or. en

Módosítás 205
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság legfeljebb 7, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása egy 
évre szól.

1. A tudományos bizottság tagállamonként 
egy-egy, azaz összesen 28, kétéves, 
megújítható időtartamra kinevezett tagból 
áll. Tagjai közül elnököt választ, akinek 
megbízatása egy évre szól. A bizottság 
összetételének kialakítása során a 
„Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet 16. cikkével 
összhangban törekedni kell a nemek 
közötti egyenlőségre.

Or. ro

Módosítás 206
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság legfeljebb 7, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása egy 
évre szól.

1. A tudományos bizottság legfeljebb 15, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása egy 
évre szól, valamint a bizottság választja 
meg az irányító testület három tagját.

Or. en

Módosítás 207
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság legfeljebb 7, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása egy
évre szól.

1. A tudományos bizottság legfeljebb 11, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása 
legfeljebb két évre szól.

Or. en

Módosítás 208
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén további tagok nevezhetők 
ki meghatározott esetei feladatok ellátására 
és korlátozott időtartamra.

Szükség esetén további tagok nevezhetők 
ki meghatározott eseti feladatok ellátására 
és korlátozott időtartamra, akiknek a 
kiválasztása során ugyanazt az eljárást 
kell követni, mint a tudományos bizottság 
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állandó tagjainak az esetében.

Or. ro

Módosítás 209
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tudományos bizottság tagjainak 
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 az IMI2 Közös 
Vállalkozással kapcsolatban stratégiai, 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek.

2. A tudományos bizottság tagjainak 
kiegyensúlyozott mértékben kell 
képviselniük a tudományos közösség 
világszerte elismert független szakértőit, a 
klinikus szakembereket és az 
orvosszakmát. A tudományos bizottság 
tagjainak együttesen rendelkezniük kell a 
szakterületre vonatkozóan azokkal a 
tudományos ismeretekkel és 
szakértelemmel, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az IMI2 Közös Vállalkozással 
kapcsolatban stratégiai, tudományosan 
megalapozott ajánlásokat tehessenek.

Or. en

Módosítás 210
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szaktanácsadás nyújtása a stratégiai 
kutatási menetrendbe felveendő 
tudományos prioritásokkal kapcsolatban, 
adott esetben figyelembe véve a „Horizont 
2020” egészségügyi tudományos testülete 
előretekintő vizsgálatainak eredményeit;

Or. en
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Módosítás 211
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) szaktanácsadás nyújtása a stratégiai 
kutatási menetrend prioritásaira 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 212
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ajánlások készítése az Európai 
Bizottság részére az IMI2 Közös 
Vállalkozás időközi értékelésének 2017. 
december 31-ig történő elvégzéséhez.

Or. fr

Indokolás

Az IMI2 tudományos bizottságnak részt kell vennie az időközi értékelésben.

Módosítás 213
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) éves jelentés készítése és annak 
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közzététele;

Or. en

Módosítás 214
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tudományos bizottság szaktanácsait 
kellően figyelembe veszik.

Or. en

Módosítás 215
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 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. A napirend tervezetét, 
a végleges napirendet és az ülések 
jegyzőkönyveit közzéteszik az ITI 
honlapján.

Or. en

Módosítás 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont
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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 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tudományos bizottság rendszeres 
tájékoztatást kap különösen az IMI2 
Közös Vállalkozás által finanszírozott 
közvetett cselekvésekben való részvételről, 
az egyes felhívások és 
projektvégrehajtások eredményéről, a más 
kapcsolódó uniós programokkal való 
szinergiákról, az IMI2 költségvetésének 
végrehajtásáról, valamint a kutatási 
eredmények terjesztéséről és 
hasznosításáról.

Or. en

Indokolás

Az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadó testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása 
érdekében a tudományos bizottságnak minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat 
kell kapnia.

Módosítás 218
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az IMI2 Közös Vállalkozásban részt 
vevő államok képviselői csoportja minden 
egyes tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország részéről 
egy képviselőt tartalmaz. Tagjai közül 
elnököt választ.

1. Az ITI Közös Vállalkozásban részt vevő 
tagállamok képviselői csoportja minden 
egyes tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország részéről 
egy képviselőt tartalmaz. Tagjai közül 
elnököt választ, aki képviselőként tagja az 
irányító testületnek is.

Or. en

Módosítás 219
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az államok képviselői csoportja évente 
legalább egyszer ülésezik. Az ülést a 
csoport elnöke hívja össze. Az üléseken 
részt vesz az irányító testület elnöke és az 
ügyvezető igazgató vagy képviselőik.

2. Az államok képviselői csoportja évente 
legalább kétszer ülésezik. Az ülést a 
csoport elnöke hívja össze. Az üléseken 
részt vesz az irányító testület elnöke és az 
ügyvezető igazgató vagy képviselőik. A 
napirend tervezetét, a végleges napirendet 
és az ülések jegyzőkönyveit közzéteszik az 
ITI honlapján.

Or. en

Módosítás 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az államok képviselői csoportja évente 
legalább egyszer ülésezik. Az ülést a 
csoport elnöke hívja össze. Az üléseken 
részt vesz az irányító testület elnöke és az 

2. Az államok képviselői csoportja évente 
legalább kétszer ülésezik. Az ülést a 
csoport elnöke hívja össze. Az üléseken 
részt vesz az irányító testület elnöke és az 
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ügyvezető igazgató vagy képviselőik. ügyvezető igazgató vagy képviselőik.

Or. en

Módosítás 221
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államok képviselői csoportjának az 
elnöke meghívhat más személyeket, 
különösen az Unió regionális hatóságainak 
és a kkv-k egyesületeinek a képviselőit, 
hogy ülésein megfigyelőként részt 
vegyenek.

Az államok képviselői csoportjának az 
elnöke meghívhat más személyeket, 
különösen az Unió regionális hatóságainak 
és a kkv-k egyesületeinek a képviselőit, 
valamint a civil társadalmi szervezetek és 
a betegképviseleti szervezetek képviselőit,
hogy ülésein megfigyelőként részt 
vegyenek.

Or. en

Módosítás 222
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 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 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az államok képviselői csoportja 
rendszeres tájékoztatást kap különösen az 
IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételről, az egyes felhívások és 
projektvégrehajtások eredményéről, a más 
kapcsolódó uniós programokkal való 
szinergiákról, az IMI2 költségvetésének 
végrehajtásáról, valamint a kutatási 
eredmények terjesztéséről és 
hasznosításáról.

Or. en

Indokolás

Az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadó testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása 
érdekében az államok képviselői csoportjának minden vonatkozó kérdésről megfelelő 
információkat kell kapnia.

Módosítás 224
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Érdekeltek fóruma 12. Érdekeltek bizottsága

Or. en

Módosítás 225
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az érdekeltek fóruma a tagállamok, a 
társult országok és az egyéb országok 
minden köz- és magánszektorbeli 
érdekeltje, nemzetközi érdekképviseleti 
csoportja számára nyitva áll.

1. Az érdekeltek bizottsága a tagállamok és
a társult országok minden köz- és 
magánszektorbeli érdekeltje, nemzetközi 
érdekképviseleti csoportja számára nyitva 
áll. Részt vesznek benne a betegképviseleti 
szervezetek, az egészségügyi szolgáltatói 
szervezetek és más civil társadalmi 
szervezetek képviselői. A bizottság 
választja meg tagjainak sorából az 
irányító testület két képviselőjét.

Or. en

Módosítás 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az érdekeltek fóruma tájékoztatást kap 
az IMI2 Közös Vállalkozás 
tevékenységeiről, és fel kell kérni, hogy 
tegyen észrevételeket.

2. Az érdekeltek fóruma rendszeres
tájékoztatást kap az IMI2 Közös 
Vállalkozás tevékenységeiről, különösen 
az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételről, az egyes felhívások 
eredményéről és a projektek 
végrehajtásáról, a más érintett uniós 
programokkal való szinergiákról, az IMI2 
költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
elterjesztéséről és hasznosításáról, és fel 
kell kérni, hogy tegyen észrevételeket.

Or. en

Indokolás

Az IMI2 Közös Vállalkozás tanácsadó testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása 
érdekében az érdekeltek fórumának minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell 
kapnia.
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Módosítás 227
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az érdekeltek fóruma tájékoztatást kap 
az IMI2 Közös Vállalkozás 
tevékenységeiről, és fel kell kérni, hogy 
tegyen észrevételeket.

2. Az érdekeltek bizottsága tájékoztatást 
kap az ITI Közös Vállalkozás 
tevékenységeiről, és fel kell kérni, hogy 
tegyen észrevételeket, többek között a 
stratégiai kutatási menetrend prioritásait 
illetően is.

Or. en

Módosítás 228
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az érdekeltek fóruma találkozóit az
ügyvezető igazgató hívja össze.

3. Az érdekeltek bizottságának találkozóit 
legalább évente egyszer összehívják.

Or. en

Módosítás 229
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagok és a társult 
partnerek vagy az azokat alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
természetbeni hozzájárulása, amely a 

b) az Uniótól eltérő tagok vagy az Unióban 
vagy a Horizont 2020 társult országaiban 
letelepedett azokat alkotó jogalanyok vagy 
kapcsolt jogalanyaik természetbeni 
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közvetett cselekvések végrehajtásával és –
amennyiben az éves munkaterv 
előirányozza – a 7. cikk (2) bekezdése q) 
pontjában említett tanácsadó csoportokkal 
kapcsolatban felmerült, az IMI2 Közös 
Vállalkozás hozzájárulásával és az Unió e 
költségek fedezéséhez nyújtott egyéb 
hozzájárulásával csökkentett költségeik 
fedezéséből áll.

hozzájárulása, amely a közvetett 
cselekvések végrehajtásával és –
amennyiben az éves munkaterv 
előirányozza – a 7. cikk (2) bekezdése q) 
pontjában említett tanácsadó csoportokkal 
kapcsolatban felmerült, az IMI2 Közös 
Vállalkozás hozzájárulásával és az Unió e 
költségek fedezéséhez nyújtott egyéb 
hozzájárulásával csökkentett költségeik 
fedezéséből áll.

Or. en

Módosítás 230
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Uniótól eltérő tagok és a társult 
partnerek vagy az azokat alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik
pénzügyi hozzájárulása, amelyet a b) 
pontban foglaltakon túl vagy azok helyett 
nyújthatnak.

c) az Uniótól eltérő tagok vagy az azokat 
alkotó jogalanyok pénzügyi hozzájárulása, 
amelyet a b) pontban foglaltakon túl vagy 
azok helyett nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 231
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagok és a társult partnerek pénzügyi 
hozzájárulása a működési költségekhez;

b) a tagok pénzügyi hozzájárulása a 
működési költségekhez;

Or. en
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Módosítás 232
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás pénzügyi 
kötelezettségvállalásai nem haladhatják 
meg a rendelkezésre álló vagy a 
költségvetése részére a tagjai és a társult 
partnerei által lekötött pénzügyi források 
összegét.

Az ITI Közös Vállalkozás pénzügyi 
kötelezettségvállalásai nem haladhatják 
meg a rendelkezésre álló vagy a 
költségvetése részére a tagjai által lekötött 
pénzügyi források összegét.

Or. en

Módosítás 233
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az IMI2 Közös Vállalkozás 
bármely tagja a megállapodás szerinti 
pénzügyi hozzájárulását nem teljesíti, az 
ügyvezető igazgató erről írásban értesíti a 
tagot, és ésszerű határidőt állapít meg a 
mulasztás pótlására. Amennyiben a 
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.
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Or. fr

Módosítás 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás elszámolásait 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 235
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI2 Közös Vállalkozás elszámolásait 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. fr

Módosítás 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az IMI2 Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően évente 
beszámol a Bizottságnak.

3. Az IMI2 Közös Vállalkozás évente 
beszámol a Bizottságnak és a költségvetési 
hatóságoknak.

Az ügyvezető igazgató minden pénzügyi év 
végét követően két hónapon belül 
benyújtja az előző évre vonatkozó éves 
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beszámolót és mérleget a 
Számvevőszéknek. A Számvevőszék 
vizsgálatokat, többek között helyszíni 
ellenőrzéseket végezhet.

Or. en

Módosítás 237
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát egy
független ellenőrző szervnek kell végeznie
a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(4) Az IMI2 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 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát egy 
független ellenőrző szervnek kell végeznie
a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikke (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

4. Az IMI2 Közös Vállalkozás 
elszámolásainak a vizsgálatát a Szerződés 
287. cikkével összhangban a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en
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Módosítás 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Számvevőszék külön éves jelentést 
készít az IMI2 Közös Vállalkozásról.

Or. en

Módosítás 240
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, társult partnereire, 
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 ITI Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, testületeire és 
személyzetére vonatkozó szabályokat 
fogad el az összeférhetetlenség megelőzése 
és kezelése érdekében. Ezekben a 
szabályokban rendelkezni kell az 
összeférhetetlenség megelőzéséről az
irányító testületben és a tudományos 
bizottságban részt vevő képviselőket
illetően. Ezek a szabályok tisztázzák 
különösen a szakmai tevékenységekre, 
pénzügyi érdekeltségekre és 
összeférhetetlenségekre vonatkozó teljes 
körű nyilatkozatban közzéteendő 
részleteket.

Or. en

Módosítás 241
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, társult partnereire, 
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 IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, társult partnereire, 
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. en

Módosítás 242
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, társult partnereire, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogadhat el az 
összeférhetetlenség megelőzése és kezelése 
érdekében. Az említett szabályokban a 
tagok irányító testületben részt vevő 
képviselőit érintő összeférhetetlenségeket 
kizáró rendelkezéseknek is szerepelniük 
kell.

(2) Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete a tagjaira, társult partnereire, 
testületeire és személyzetére vonatkozó 
szabályokat fogad el az összeférhetetlenség 
megelőzése és kezelése érdekében. Az 
említett szabályokban a tagok irányító 
testületben részt vevő képviselőit érintő 
összeférhetetlenségeket kizáró 
rendelkezéseknek is szerepelniük kell.

Or. fr

Indokolás

A tagokra, társult partnerekre, testületekre és a személyi állományra vonatkozóan el kell 
fogadni az összeférhetetlenség megelőzésének és kezelésének szabályait. Nem lehet szó csupán 
egyszerű lehetőségről.
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Módosítás 243
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 21 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet 1. cikkében meghatározott 
időszak végén az IMI2 Közös Vállalkozás 
végelszámolással megszűnik.

1. Az e rendelet 1. cikkében meghatározott 
időszak végén, vagy ha az értékelés azt 
igazolja, hogy nem teljesülnek a 
vállalkozás célkitűzései, az ITI Közös 
Vállalkozás végelszámolással megszűnik.

Or. en

Módosítás 244
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 21 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
felszámolása során eszközeit 
kötelezettségei rendezésére és a 
felszámolásával kapcsolatos kiadások 
fedezésére kell fordítani. Az esetleges 
többletet a végelszámolás idején meglévő 
tagok között kell felosztani, az IMI2 Közös 
Vállalkozáshoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában. A Közösségnek 
juttatott többlet a Bizottság 
költségvetésébe kerül.

(4) Az IMI2 Közös Vállalkozás 
felszámolása során eszközeit 
kötelezettségei rendezésére és a 
felszámolásával kapcsolatos kiadások 
fedezésére kell fordítani. Az esetleges 
többletet a végelszámolás idején meglévő 
tagok között kell felosztani, az IMI2 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

Indokolás

Logikus, hogy az esetleges többletet a Horizont 2020 keretprogramhoz kell visszavezetni.
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Módosítás 245
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 21 rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az esetleges kutatási eredmények az 
Európai Gyógyszergyártók Szövetségét 
(EFPIA) illetik meg.

Or. fr

Indokolás

Mivel tudományos szempontból az EFPIA áll az esetleges eredmények hátterében, logikus, 
hogy az IMI2 felszámolása esetén az eredmények az EFPIA-t illessék meg.


