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Módosítás 25
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az 
alábbi módosításokkal;

1. támogatja a Bizottság javaslatát az 
alábbi módosításokkal;

Or. fr

Módosítás 26
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 27
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács
2013. …-i, a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló …/2013/EU 
rendeletének18 célja, hogy szélesebb körű 
hatást érjen el a kutatás és az innováció 
területén a Horizont 2020 keretprogram és 
a magánszféra pénzügyi forrásainak 

(4) Az a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet18 célja, hogy szélesebb körű hatást 
érjen el a kutatás és az innováció területén 
a Horizont 2020 keretprogram és a 
magánszféra pénzügyi forrásainak 
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egyesítésével olyan kulcsfontosságú 
területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljainak eléréséhez, és 
segíthet a társadalmi kihívások 
kezelésében. Az ilyen partnerségekben 
való uniós részvétel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke és 
az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott közös vállalkozások pénzügyi 
támogatásában is testet ölthet.

egyesítésével olyan kulcsfontosságú 
területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljainak eléréséhez, 
ösztönözheti a magánberuházásokat, és 
segíthet a társadalmi kihívások 
kezelésében. Az ilyen partnerségeknek a 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá felelősséget kell 
vállalniuk saját céljaik megvalósításáért, 
és igazodniuk kell az Unió kutatásra, 
fejlesztésre és innovációra vonatkozó 
stratégiai célkitűzéseihez. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitott, 
átlátható, célravezető és hatékony módon 
kell megvalósulnia, és a saját 
szakterületükön tevékenykedő érdekelt 
felek széles köre számára lehetőséget kell 
biztosítania a részvételre. Az ilyen 
partnerségekben való uniós részvétel az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
187. cikke és az 1982/2006/EK határozat 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
pénzügyi támogatásában is testet ölthet.

__________________ __________________
18 HL [H2020 FP]. 18 HL [H2020 FP].

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a KTK-
kat és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket hangsúlyozza.

Módosítás 28
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
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végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló 2013. […]-i 
[…]/2013/EU határozatnak megfelelően19

az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott közös vállalkozásokat további 
támogatás illeti meg a […]/2013/EU 
rendeletben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. Az „ipari vezető szerep” 
prioritás két konkrét tevékenységi kört 
helyez a középpontba az információs és 
kommunikációs technológiák területén: 
„mikro- és nanoelektronika”, illetve „új 
generációs összetevők és rendszerek, fejlett 
és intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek és a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. […]-i 
[…]/2013/EU tanácsi határozatnak19

megfelelően az 1982/2006/EK határozat 
alapján létrehozott közös vállalkozásokat 
további támogatás illeti meg a 
[…]/2013/EU határozatban meghatározott 
feltételek teljesülése esetén. Az „ipari 
vezető szerep” prioritás két konkrét 
tevékenységi kört helyez a középpontba az 
információs és kommunikációs 
technológiák területén: „mikro- és 
nanoelektronika”, illetve „új generációs 
összetevők és rendszerek, fejlett és 
intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

__________________ __________________
19 HL [H2020 SP]. 19 HL [H2020 SP].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 19. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából.

Módosítás 29
Dimitrios Droutsas

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

(5) A „Horizont 2020” keretprogramnak
és a […]/2013/EU tanácsi határozatnak19

megfelelően további támogatás nyújtható a 
„Horizont 2020” keretprogramban és 
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[…]/2013/EU határozatnak megfelelően19

az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott közös vállalkozásokat további 
támogatás illeti meg a […]/2013/EU 
rendeletben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. Az „ipari vezető szerep” 
prioritás két konkrét tevékenységi kört 
helyez a középpontba az információs és 
kommunikációs technológiák területén: 
„mikro- és nanoelektronika”, illetve „új 
generációs összetevők és rendszerek, fejlett 
és intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

különösen annak 25. cikkében 
meghatározott feltételek mellett létrehozott 
közös vállalkozások részére a „Horizont 
2020” keretprogramban meghatározott 
általános elvekkel és különösen a nemek 
közötti egyenlőségre és a nyílt 
hozzáférésre vonatkozó elvekkel teljes 
összhangban. Az „ipari vezető szerep” 
prioritás két konkrét tevékenységi kört 
helyez a középpontba az információs és 
kommunikációs technológiák területén: 
„mikro- és nanoelektronika”, illetve „új 
generációs összetevők és rendszerek, fejlett 
és intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

__________________ __________________
19 HL [H2020 SP]. 19 HL [H2020 SP].

Or. en

Módosítás 30
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az e rendelet 11. cikkének (1) 
bekezdésében említett időközi értékelés 
sérelme nélkül és a „Horizont 2020” 
keretprogram 32. cikkével összhangban a 
közös technológiai kezdeményezéseket 
mint sajátos finanszírozási eszközöket 
mélyreható időközi vizsgálatnak kell 
alávetni, amely kifejezetten tartalmazza 
nyitottságuk, átláthatóságuk, 
hatékonyságuk és eredményességük 
elemzését.

Or. en
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Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendelet 32. cikkével.

Módosítás 31
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ECSEL közös vállalkozás céljai 
elérése érdekében elsősorban a 
résztvevőknek nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás formájában nyújt
pénzügyi segítséget, nyílt versenypályázati 
felhívások után. Ezt a pénzügyi támogatást 
az ismert, az adott program kidolgozását 
akadályozó piaci hiányosságok orvoslására 
kell fordítani, és annak ösztönző hatást kell 
kifejtenie a kedvezményezett 
viselkedésének megváltoztatása révén.

(19) Az ECSEL közös vállalkozás céljai 
elérése érdekében elsősorban a 
résztvevőknek nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás formájában nyújt 
pénzügyi segítséget, azonban a pénzügyi 
támogatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében szem előtt 
tartva az adminisztratív terhek 
csökkentését. Ezt a pénzügyi támogatást az 
ismert, az adott program kidolgozását 
akadályozó piaci hiányosságok orvoslására 
kell fordítani, és annak ösztönző hatást kell 
kifejtenie a kedvezményezett 
viselkedésének megváltoztatása révén.

Or. en

Módosítás 32
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével, a 966/2012/EU, Euratom 
rendeletben foglalt, a közvetett irányításra 
vonatkozó megfelelő szabályokkal, 
valamint a 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási 

(22) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
60. cikkének (1)–(4) bekezdésében foglalt, 
a közvetett irányításra vonatkozó 
megfelelő szabályokkal, valamint a 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
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szabályairól szóló, 2012. október 29-i 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet26 előírásaival 
összhangban kell kezelni.

és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól 
szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet26 előírásaival összhangban kell 
kezelni.

__________________ __________________
26 HL L 362.,2012.12.31., 1. o. 26 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 33
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság belső ellenőre ugyanazon 
hatásköröket gyakorolja az ECSEL közös 
vállalkozás felett, mint a Bizottság 
szervezeti egységei felett.

(25) A Bizottság belső ellenőre ugyanazon 
hatásköröket gyakorolja az ECSEL közös 
vállalkozás felett, mint a Bizottság 
szervezeti egységei felett. Ugyanez 
érvényes az Európai Számvevőszékre és az 
Európai Parlamentre is.

Or. fr

Módosítás 34
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 

törölve
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megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
beszámolók vizsgálata során fellépő 
párhuzamosságok elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az ECSEL közös 
vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék 
ne vizsgálja.

Or. en

Módosítás 35
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Unió által létrehozott szervek és 
hivatalok létesítő okirata a Szerződés 287. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
kizárhatja a bevételeikre és kiadásaikra 
vonatkozó elszámolásaik Számvevőszék 
általi vizsgálatát. A 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) bekezdése 
értelmében a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 209. cikke alá tartozó testületek 
nyilvántartásait független könyvvizsgáló 
szervezetnek kell vizsgálnia, melynek 
véleményt kell mondania többek között a 
nyilvántartások megbízhatóságáról és az 
abban szereplő ügyletek jogszerűségéről 
és szabályosságáról. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy az ECSEL Közös 
Vállalkozás elszámolásait a Számvevőszék 
is vizsgálja.

törölve

Or. de
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Módosítás 36
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
beszámolók vizsgálata során fellépő 
párhuzamosságok elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az ECSEL közös 
vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék 
ne vizsgálja.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az ECSEL közös vállalkozás elszámolásait a Számvevőszéknek kell 
megvizsgálnia annak biztosítása érdekében, hogy közvetlen betekintést biztosítsanak a közös 
technológiai kezdeményezés tevékenységeibe.

Módosítás 37
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Szerződés 287. cikke (1) (26) A Szerződés 287. cikke (1) 
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bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
beszámolók vizsgálata során fellépő 
párhuzamosságok elkerülése érdekében
indokolt, hogy az ECSEL közös 
vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék 
ne vizsgálja.

bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. E 
könyvvizsgálatnak nem minősülő 
vélemény ellenére indokolt, hogy az 
ECSEL közös vállalkozás beszámolóit a 
Számvevőszék vizsgálja.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 38
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A 11. cikkben említett időközi 
értékelés sérelme nélkül és a „Horizont 
2020” keretprogramról szóló rendelet 26. 
cikkével összhangban a „Horizont 2020” 
keretprogram különleges finanszírozási 
eszközét képező közös technológiai 
kezdeményezésekről részletes időközi 
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értékelést kell készíteni, amelynek 
keretében többek között meg kell vizsgálni 
azok nyitottságát, átláthatóságát és 
hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 39
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az ECSEL közös vállalkozásnak 
átlátható módon kell működnie, biztosítva 
minden lényeges információt a megfelelő 
testületei számára, és ennek megfelelően 
előmozdítva tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 40
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ENIAC és ARTEMIS közös 
vállalkozások a 2017. december 31-ig tartó 
időszakban működnek. Az ENIAC és 
ARTEMIS közös vállalkozásokról az 
ECSEL közös vállalkozásra való áttérést 
össze kell hangolni a hetedik 
keretprogramról a Horizont 2020 

(28) Az ENIAC és ARTEMIS közös 
vállalkozások a 2017. december 31-ig tartó 
időszakban működnek. Az ENIAC és 
ARTEMIS közös vállalkozásokról az 
ECSEL közös vállalkozásra való áttérést 
össze kell hangolni a hetedik 
keretprogramról a Horizont 2020 
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keretprogramra való áttéréssel a kutatási 
célra rendelkezésre álló források optimális 
felhasználása érdekében. A jogbiztonság és 
az áttekinthetőség érdekében a 72/2008/EK 
és 74/2008/EK tanácsi rendeleteket ezért 
hatályon kívül kell helyezni és átmeneti 
rendelkezéseket kell alkotni.

keretprogramra való áttéréssel a kutatási 
célra rendelkezésre álló források optimális 
felhasználása érdekében, eközben azonban 
kerülni kell egyrészről az ENIAC és az 
ARTEMIS szabályai, másrészről az 
ECSEL szabályai közötti 
kölcsönhatásokat, illetve e szabályok 
módosítását. A jogbiztonság és az 
áttekinthetőség érdekében a 72/2008/EK és 
74/2008/EK tanácsi rendeleteket ezért 
hatályon kívül kell helyezni és átmeneti 
rendelkezéseket kell alkotni.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy az ENIAC vagy az ARTEMIS keretében még végrehajtandó 
tevékenységek esetében az ENIAC, illetve az ARTEMIS „régi” szabályrendszerét kell követni, 
ellenben az ECSEL tevékenységeire már az „új” szabályrendszer vonatkozik. Mivel mindez 
már önmagában is igen bonyolult, 2014 és 2017 között a három szabályrendszer nem 
módosítható és nem változtatható meg.

Módosítás 41
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A „Horizont 2020” keretprogram 
által az európai kutatási és innovációs 
finanszírozási rendszer nagyobb fokú 
egyszerűsítése és összehangolása 
tekintetében kitűzött általános cél elérése 
érdekében a közös vállalkozásoknak 
kerülniük kell a „Horizont 2020” 
keretprogramtól eltérő 
szabályrendszereket.

Or. en

Módosítás 42
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A „Horizont 2020” keretprogram 
által az európai kutatási és innovációs 
finanszírozási rendszer nagyobb fokú 
egyszerűsítésére és összehangolására 
irányuló általános cél elérése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott, köz- és magánszféra közötti 
partnerségek 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 43
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Európán belül a kutatás és 
innováció terén meglévő szakadék 
megszűntetésének elősegítése érdekében 
kiegészítő jellegű és szoros szinergiákat 
kell kialakítani a strukturális alapokkal. 
Lehetőség szerint elő kell segíteni a két 
eszköz közötti átjárhatóságot. Ösztönözni 
kell a kumulatív vagy kombinált 
finanszírozást. Ezzel összefüggésben az 
intézkedések az Európa tehetségbázisában 
rejlő lehetőségek maradéktalan 
kiaknázására és ily módon a kutatás és 
innováció gazdasági és társadalmi 
hatásának optimalizálására fognak 
irányulni, valamint – ugyan kiegészítik 
majd azokat – el fognak különülni a 
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kohéziós politikát finanszírozó alapok 
politikáitól és fellépéseitől.

Or. en

Módosítás 44
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Figyelembe véve az alapkutatásnak 
a jövőbeni innováció alapjául szolgáló, 
áttörést jelentő elgondolások kialakítása 
terén játszott fontos szerepét, az ECSEL 
közös vállalkozás tevékenységein túl és 
azokkal párhuzamosan az információs és 
kommunikációs technológiával (IKT) és a 
nanotechnológiával kapcsolatos 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 ECSEL esetében az ECSEL 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, információs és kommunikációs technológiával (IKT) és 
nanotechnológiával kapcsolatos kutatásba azzal a céllal, hogy megfelelő egyensúlyt 
teremtsenek az alacsonyabb és magasabb technológiai készültségi szintek között, kutatási 
versenykörnyezet hozzanak létre, valamint lendületet adjanak a jövőbeli innovációnak.

Módosítás 45
Maria Da Graça Carvalho
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Rendeletre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) Kkv-k, egyetemek és 
kutatóközpontok részvételét előmozdító 
intézkedéseket kell végrehajtani. Ezzel 
összefüggésben azonosítani kell a 
programba újonnan belépők részvételét 
akadályozó tényezőket, és azokkal 
foglalkozni kell.

Or. en

Módosítás 46
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) 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 lényeges kutatási 
infrastruktúrának, a pályázatok 
elkészítésének, a kutatási eredmények 
hasznosításának vagy az érintett szereplők 
hálózatszervezési tevékenységeinek a 
támogatása révén aktívan hozzájáruljanak 
az ECSEL 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 
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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 47
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Electronic Components and 
Systems for European Leadership” (Kiváló 
Európai Elektronikai Alkatrészek és 
Rendszerek) közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítása érdekében 
közös vállalkozás jön létre az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. 
cikkének megfelelően (a továbbiakban: 
ECSEL közös vállalkozás) a 2024.
december 31-ig tartó időszakra.

(1) Az „Electronic Components and 
Systems for European Leadership” (Kiváló 
Európai Elektronikai Alkatrészek és 
Rendszerek) közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítása érdekében 
közös vállalkozás jön létre az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. 
cikkének megfelelően (a továbbiakban: 
ECSEL közös vállalkozás) a 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 
ECSEL időtartamának rövidítése lehetővé teszi a közös vállalkozás számára, hogy tervezett 
tevékenységek felülvizsgálata nélkül is be tudja osztani a szűkebb költségvetést.

Módosítás 48
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

c) az elektronikai alkatrészek és 
rendszerek rendelkezésre állásának 
biztosítása a kulcsfontosságú piacok 
számára és a társadalmi kihívások 
kezeléséhez annak érdekében, hogy Európa 
továbbra is a technológiai fejlődés 
élvonalában maradjon, megszűnjön a 
szakadék a kutatások és azok hasznosítása 
között, javuljanak az innovációs 
képességek és növekedjen az európai 
gazdaság és foglalkoztatottság;

c) hozzájárulás az elektronikai 
alkatrészeknek és rendszereknek a 
kulcsfontosságú piacok számára és a 
társadalmi kihívások kezeléséhez való
rendelkezésre állásához annak érdekében, 
hogy Európa továbbra is a technológiai 
fejlődés élvonalában maradjon, 
megszűnjön a szakadék a kutatások és azok 
hasznosítása között, javuljanak az 
innovációs képességek és növekedjen az 
európai gazdaság és foglalkoztatottság;

Or. en

Módosítás 49
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a stratégiák összehangolása a
tagállamokkal a magánberuházások 
vonzása és az állami támogatások 
hatékonyságának biztosítása érdekében a 
párhuzamosságok és a szétaprózódás 
elkerülésével, valamint a kutatási és 
innovációs szereplők részvételének 
megkönnyítésével;

d) a stratégiák tagállamokkal való 
összehangolásának támogatása a 
magánberuházások vonzása és az állami 
támogatások hatékonyságának biztosítása 
érdekében a párhuzamosságok és a 
szétaprózódás elkerülésével, valamint a 
kutatási és innovációs szereplők 
részvételének megkönnyítésével;

Or. en

Módosítás 50
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

e) a félvezető és intelligens rendszerek 
európai gyártási kapacitásainak 
fenntartása és növelése, beleértve a 
berendezések gyártása és az 
anyagfeldolgozás területén betöltendő 
vezető szerepet;

e) hozzájárulás a félvezető és intelligens 
rendszerek európai gyártási kapacitásainak
növekedéséhez, ezen belül is a 
berendezések gyártása és az 
anyagfeldolgozás területén betöltendő 
vezető szerep megszerzéséhez;

Or. en

Módosítás 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a Horizont 2020 keretprogram 
céljaival összhangban a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételének 
előmozdítása;

Or. ro

Módosítás 52
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) domináns szerep a tervezés és a 
rendszerfejlesztés területén, beleértve a 
beágyazott technológiákat;

f) az EU domináns szerepének támogatása
a tervezés és a rendszerfejlesztés területén, 
beleértve a beágyazott technológiákat;

Or. en

Módosítás 53
Claude Turmes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) világszínvonalú infrastruktúrához való 
hozzáférés biztosítása minden érdekelt fél 
számára az elektronikai alkatrészek, 
valamint a beágyazott/kiberfizikai és 
intelligens rendszerek tervezéséhez és 
gyártásához;

g) világszínvonalú infrastruktúrához való 
hozzáférés megkönnyítése minden érdekelt 
fél számára az elektronikai alkatrészek, 
valamint a beágyazott/kiberfizikai és 
intelligens rendszerek tervezéséhez és 
gyártásához;

Or. en

Módosítás 54
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) világszínvonalú infrastruktúrához való 
hozzáférés biztosítása minden érdekelt fél 
számára az elektronikai alkatrészek, 
valamint a beágyazott/kiberfizikai és 
intelligens rendszerek tervezéséhez és 
gyártásához;

g) világszínvonalú infrastruktúrához való 
hozzáférés biztosítása minden érdekelt fél 
számára az elektronikai alkatrészek, 
valamint a beágyazott/kiberfizikai és 
intelligens rendszerek tervezéséhez és 
gyártásához; a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseivel összhangban 
tevékenységeiben a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételének 
az elősegítése;

Or. en

Indokolás

(A „Horizont 2020” keretrendelet 18. cikkével való összhang megteremtése.)

Módosítás 55
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) dinamikus kapcsolatrendszer kiépítése
innovatív kis- és középvállalkozások (kkv-
k) bevonásával, a meglévő klaszterek 
erősítésével és új klaszterek létrehozásának 
elősegítésével ígéretes új területeken.

h) dinamikus kapcsolatrendszer 
előmozdítása innovatív kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) bevonásával, a 
meglévő klaszterek erősítésével és új 
klaszterek létrehozásának elősegítésével 
ígéretes új területeken.

Or. en

Módosítás 56
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tervezési technológiák, eljárások és 
integráció, ipari eszközök, alapanyagok és 
gyártás a mikro- és nanoelektronika 
területén, célul tűzve ki a miniatürizálást, a 
diverzifikációt, a differenciálást és a 
heterogén integrációt;

a) tervezési technológiák, eljárások és 
integráció, ipari eszközök, alapanyagok és 
gyártás a mikro- és nanoelektronika 
területén, célul tűzve ki a miniatürizálást, a 
bizalomnövelő eszközök decentralizált 
bevezetését, a diverzifikációt, a 
differenciálást és a heterogén integrációt;

Or. en

Módosítás 57
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) folyamatok, módszerek, eszközök és 
platformok, referenciatervek és -
architektúrák a szoftverek és/vagy a 

b) folyamatok, módszerek, eszközök és 
platformok, referenciatervek és -
architektúrák a szoftverek és/vagy a 
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vezérlésintenzív beágyazott/kiberfizikai 
rendszerek területén, célul tűzve ki a 
tökéletes összekapcsolhatóságot és az 
átjárhatóságot, a működési biztonságot, a 
magas szintű rendelkezésre állást, illetve a 
professzionális és fogyasztói jellegű 
alkalmazások és az azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát;

vezérlésintenzív beágyazott/kiberfizikai 
rendszerek területén, célul tűzve ki a 
tökéletes összekapcsolhatóságot és az 
átjárhatóságot, a működési biztonságot, a 
nyílt forrásokat, a magas szintű 
rendelkezésre állást, illetve a 
professzionális és fogyasztói jellegű 
alkalmazások és az azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát;

Or. en

Módosítás 58
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intelligens rendszerek multidiszciplináris 
megközelítései a holisztikus tervezés és a 
fejlett gyártási rendszerek eszközeinek 
felhasználásával annak érdekében, hogy 
önálló és az adott körülményekhez 
alkalmazkodó, kifinomult felületekkel 
rendelkező intelligens rendszerek 
valósuljanak meg, amelyek komplex 
funkciókat kínálnak, pl. az érzékelés, a 
vezérlés, a feldolgozás, az energiaellátás és 
a hálózati funkciók zökkenőmentes 
integrációja révén.

c) intelligens rendszerek multidiszciplináris 
megközelítései a holisztikus tervezés és a 
fejlett gyártási rendszerek eszközeinek 
felhasználásával annak érdekében, hogy 
önálló és az adott körülményekhez 
alkalmazkodó, egyszerű felhasználói
felületekkel rendelkező intelligens 
rendszerek valósuljanak meg, amelyek 
komplex funkciókat kínálnak, pl. az 
érzékelés, a vezérlés, a feldolgozás, az 
energiaellátás és a hálózati funkciók 
zökkenőmentes integrációja révén.

Or. en

Módosítás 59
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a cikk az ECSEL közös vállalkozás tevékenységeinek körét kívánja pontosítani, különös 
tekintettel a kutatási programjába tartozó kapcsolódó 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 60
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, az igazgatási és 
üzemeltetési költségek tekintetében 
1 215 255 000 euró. A hozzájárulást az 
Unió általános költségvetésében szereplő 
előirányzatokból kell kifizetni, amelyeket a 
Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendeltek. Az uniós hozzájárulás 
költségvetési végrehajtása az ECSEL 
közös vállalkozás feladata, amely a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében említett szervezetként jár el a 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás
(EFTA) tagállamainak hozzájárulását is, 
az igazgatási és üzemeltetési költségek 
tekintetében 1 215 255 000 euró. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében szereplő előirányzatokból 
kell kifizetni, amelyeket a Horizont 2020 
(2014-2020) keretprogram végrehajtását 
szolgáló egyedi programhoz rendeltek. Az 
uniós hozzájárulás költségvetési 
végrehajtása az ECSEL közös vállalkozás 
feladata, amely a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 209. cikkében említett 
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pontjának iv. alpontja, valamint 60. és 61. 
cikke szerint.

szervezetként jár el a rendelet 58. cikke (1) 
bekezdése c) pontjának iv. alpontja, 
valamint 60. és 61. cikke szerint.

Or. fr

Módosítás 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, az igazgatási és 
üzemeltetési költségek tekintetében 1 215 
255 000 euró. A hozzájárulást az Unió 
általános költségvetésében szereplő 
előirányzatokból kell kifizetni, amelyeket a 
Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendeltek. Az uniós hozzájárulás 
költségvetési végrehajtása az ECSEL 
közös vállalkozás feladata, amely a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében említett szervezetként jár el a 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának iv. alpontja, valamint 60. és 61. 
cikke szerint.

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, az igazgatási és 
üzemeltetési költségek tekintetében 
1 063 348 200 euró. A hozzájárulást az 
Unió általános költségvetésében szereplő 
előirányzatokból kell kifizetni, amelyeket a 
Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendeltek. Az uniós hozzájárulás 
költségvetési végrehajtása az ECSEL 
közös vállalkozás feladata, amely a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében említett szervezetként jár el a 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának iv. alpontja, 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdése és 61. cikke szerint.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az ECSEL közös vállalkozás költségvetését 12,5%-kal csökkenteni 
kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az együttműködésen alapuló, 
információs és kommunikációs technológiával (IKT) és nanotechnológiával kapcsolatos 
kutatás finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés finanszírozása 
közötti kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Ezzel egyidejűleg az 
ECSEL időtartamát 4 évvel kellene csökkenteni, aminek eredményeként a 2020 utáni, 
következő többéves pénzügyi keretben újabb költségvetést kell meghatározni.
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Módosítás 62
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
feladatátruházási megállapodásnak 
szabályoznia kell a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikkének (3) bekezdésében, 
valamint 60. és 61. cikkében, továbbá az 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 40. cikkében foglalt 
elemeket, illetve egyebek mellett az 
alábbiakat:

(3) A (2) bekezdésben említett 
feladatátruházási megállapodásnak 
szabályoznia kell a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikkének (3) bekezdésében, 
60. cikkének (1)–(4) bekezdésében és 61. 
cikkében, továbbá az 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében foglalt elemeket, illetve 
egyebek mellett az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 63
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 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatással kapcsolatos 
rendelkezések a …/2013/EU rendelet 
[Horizont 2020 keretprogram] 22. cikkében 
leírtak szerint;

d) a Bizottság terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatással kapcsolatos 
rendelkezések a(z) …/2013/EU rendelet 
[Horizont 2020 keretprogram] 22. cikkében 
leírtak szerint, ideértve az összes ajánlat és 
támogatási megállapodás, valamint az 
átfogó H2020 adatbázisba [ECORDA] 
felvett partnerek tekintetében nyújtott 
teljes körű tájékoztatást is;

Or. en

Módosítás 64
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás saját 
pénzügyi szabályokat fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkének és a(z) …/EU rendeletnek [a köz-
magán társulások költségvetésirendelet-
mintájáról szóló felhatalmazáson alapuló 
rendelet] megfelelően.

E rendelet 12. cikke ellenére az ECSEL 
közös vállalkozás saját pénzügyi 
szabályokat fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkének és a(z) 
…/EU rendeletnek [a köz-magán 
társulások költségvetésirendelet-mintájáról 
szóló felhatalmazáson alapuló rendelet] 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 65
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület – a személyzeti 
szabályzat 110. cikke szerinti eljárásnak 
megfelelően – a személyzeti szabályzat 2. 
cikkének (1) bekezdése és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 6. cikke alapján határozatot hoz, 
amellyel az ügyvezető igazgatóra átruházza 
a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó 
hatásköreit, továbbá meghatározza e 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató e 
hatásköröket maga is átruházhatja másra.

Az irányító testület – a személyzeti 
szabályzat 110. cikke szerinti eljárásnak 
megfelelően – a személyzeti szabályzat 2. 
cikkének (1) bekezdése és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 6. cikke alapján határozatot hoz, 
amellyel az ügyvezető igazgatóra átruházza 
a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó 
hatásköreit, továbbá meghatározza e 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató e 
hatásköröket maga is átruházhatja másra. 
Az irányító testület következő ülésén az 
ügyvezető igazgató beszámol e hatáskör-
átruházások és -továbbruházások 
gyakorlásáról.

Or. fr

Indokolás

Minden hatáskör-átruházásról be kell számolni.
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Módosítás 66
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli körülmények között az irányító 
testület úgy határozhat, hogy átmenetileg 
felfüggeszti a kinevezésre jogosult 
hatóságra ruházott hatásköröknek az 
ügyvezető igazgatóra történt átruházását, 
valamint e hatásköröknek ez utóbbi által 
másra történt átruházását, és e 
hatásköröket maga gyakorolja vagy 
átruházza valamely tagjára, illetőleg az 
ECSEL közös vállalkozás személyzetének 
egy, az ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányító testületnek módjában áll kinevezni és leváltani az ügyvezető igazgatót. Ha 
rendkívüli okok akadályozzák feladatának végrehajtásában, és a hatáskör átruházása sem 
működik, az irányító testület új ügyvezető igazgatót nevez ki.

Módosítás 67
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli körülmények között az irányító 
testület úgy határozhat, hogy átmenetileg 
felfüggeszti a kinevezésre jogosult 
hatóságra ruházott hatásköröknek az 
ügyvezető igazgatóra történt átruházását, 
valamint e hatásköröknek ez utóbbi által 
másra történt átruházását, és e hatásköröket 
maga gyakorolja vagy átruházza valamely 

Indokolással ellátott döntés alapján az 
irányító testület átmenetileg felfüggesztheti
a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott 
hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra 
történt átruházását, valamint e 
hatásköröknek ez utóbbi által másra történt 
átruházását, és e hatásköröket maga 
gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely 
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tagjára, illetőleg az ECSEL közös 
vállalkozás személyzetének egy, az 
ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

tagjára, illetőleg az ECSEL közös 
vállalkozás személyzetének egy, az 
ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 68
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
alkalmazandó az ECSEL közös 
vállalkozásra és annak személyzetére.

Az Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
alkalmazandó az ECSEL közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójára és irányító 
testülete tagjaira.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió kiváltságait és mentességeit nem kell kiterjeszteni az összes tisztviselőre, 
hanem csak azokra a személyekre, akiknek a felelősségi köre ezt indokolttá teszi.

Módosítás 69
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződésen kívüli felelősség 
körében a közös vállalkozás megtéríti az 
ECSEL közös vállalkozás alkalmazottai 
által feladataik ellátása során okozott kárt a 
tagállamok jogrendjében közös általános 

(2) A szerződésen kívüli felelősség 
körében a közös vállalkozás megtéríti az 
ECSEL közös vállalkozás tisztviselői és az 
irányító testület tagjai által feladataik 
ellátása során okozott kárt a tagállamok 
jogrendjében közös általános jogelvekkel 
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jogelvekkel összhangban. összhangban.

Or. fr

Módosítás 70
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ECSEL közös vállalkozás 
munkatársai által feladataik ellátása 
során okozott károk megtérítésével 
kapcsolatos jogviták;

törölve

Or. fr

Módosítás 71
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelen rendelet és az uniós 
jogszabályok által nem szabályozott 
kérdésekben annak az államnak a 
törvényei irányadók, amelynek a területén 
az ECSEL közös vállalkozás székhelye 
található.

törölve

Or. fr

Módosítás 72
Christian Ehler

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

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést végez az ECSEL közös 
vállalkozásról, amely értékeli mind a 
magántagok, mind a magántagok részét 
alkotó jogalanyok, valamint más jogi 
személyek közvetett csekelvéseihez való 
hozzájárulásának és azokban való 
részvételének szintjét. A Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az értékelés 
megállapításait – saját észrevételeivel 
együtt – az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést végez az ECSEL közös 
vállalkozásról, amely értékeli mind a 
magántagok, mind a magántagok részét 
alkotó jogalanyok, valamint más jogi 
személyek közvetett cselekvéseihez való 
hozzájárulásának és azokban való 
részvételének szintjét. A Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az értékelés 
megállapításait – saját észrevételeivel 
együtt – az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az ECSEL 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 
változásokat tükrözi, amely a KTK-kat egyértelműen a „Horizont 2020” keretprogram 
időközi értékelésének részeként és annak hatálya alá tartozóként nevezi meg.

Módosítás 73
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ECSEL közös vállalkozás 
költségvetését a félidős felülvizsgálat 
során felül lehet vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Az időközi értékelés eredményétől függően és kellő tekintettel minden további lényeges 
tényezőre, az ECSEL-ről szóló alap-jogiaktusban lehetőséget kell biztosítani az ECSEL 
költségvetésének a kiigazítására. Általánosságban a költségvetés félidős felülvizsgálat során 
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történő lehetséges felülvizsgálatára utaló hivatkozásokat a többi közös vállalkozás alap-
jogiaktusaiba is bele kell foglalni.

Módosítás 74
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására a 
Bizottságnak adott mentesítés részét 
képezi a Szerződés 319. cikkében leírt 
eljárásnak megfelelően.

(1) A közös vállalkozás n. évi 
költségvetésének végrehajtása alól a 
Tanács ajánlására vizsgálatot követően az 
Európai Parlament ad mentesítést az n + 
2. év május 15-ig. Az igazgatási tanács az 
ECSEL közös vállalkozás pénzügyi 
szabályaiban előírja a mentesítés 
megadásakor követendő eljárást, 
figyelembe véve a közös vállalkozás mint 
köz- és magánszféra közötti partnerség 
természetéből és különösen a 
magánszektornak a költségvetéshez való 
hozzájárulásából adódó jellegzetességeket.

Or. de

Módosítás 75
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására a 
Bizottságnak adott mentesítés részét 
képezi a Szerződés 319. cikkében leírt
eljárásnak megfelelően.

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítést az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az EUMSZ 
319. cikkében, valamint a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 164–165. cikkében 
meghatározott és az ECSEL közös 
vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírt
eljáráshoz hasonló eljárásnak megfelelően 
a Tanács ajánlására az n+2. év május 15. 
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előtt az Európai Parlament adja ki.

Or. en

Módosítás 76
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására a 
Bizottságnak adott mentesítés részét 
képezi a Szerződés 319. cikkében leírt 
eljárásnak megfelelően.

(1) Az IMI2 közös vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alóli mentesítést a Tanács 
ajánlására és az Európai 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 leírthoz 
hasonló eljárásnak megfelelően.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 77
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden pénzügyi év végétől számított 
két hónapon belül az ügyvezető igazgató 
az előző évre vonatkozó éves beszámolót 
és mérleget benyújtja az Európai 
Számvevőszékhez. A Számvevőszék által 
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végzett ellenőrzés nyilvántartásokon 
alapul, és az ellenőrzést a helyszínen kell 
végezni.

Or. de

Módosítás 78
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 felelősség alóli 
mentesítést, az ügyvezető igazgató 
benyújtja lemondását az irányító 
testületnek, amely a körülmények 
függvényében értékeli a meghozandó 
döntést.

Or. fr

Indokolás

A mentesítési eljárás hitelessége érdekében fontos, hogy a mentesítés elutasításának 
következményei legyenek, és hogy az ügyvezető igazgató sorsáról az irányító testület döntsön. 
Ez az eljárás nem jelenti az ügyvezető igazgató felmentését, csupán arra kötelezi, hogy 
benyújtsa lemondását az irányító testületnek, amelynek értékelnie kell a meghozandó döntést.

Módosítás 79
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 
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során tudomásukra jutott csalásokat. 
Amennyiben e 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 80
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete gyakorlati intézkedéseket hozhat 
az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására.

(2) Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete gyakorlati intézkedéseket hozhat 
az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására
anélkül, hogy adminisztratív terheket róna 
azokra, akik gyakorolni próbálják az e 
rendelettel biztosított jogokat.

Or. en

Módosítás 81
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás által 
finanszírozott intézkedések a(z) …/EU 
rendelet [a Horizont 2020 részvételi és 
terjesztési szabályai] hatálya alá tartoznak. 
Az ECSEL közös vállalkozás az említett 

Az ECSEL közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett intézkedések a(z) 
…/EU rendelet [a Horizont 2020 részvételi 
és terjesztési szabályai] és az annak 
végrehajtásáról szóló bizottsági 
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rendelettel összhangban finanszírozó 
szervnek tekintendő, amely pénzügyi 
támogatást biztosít az alapszabály 1. 
cikkének (a) bekezdésében meghatározott 
közvetett cselekvésekhez.

határozatok hatálya alá tartoznak. Az 
ECSEL közös vállalkozás az említett 
rendelettel összhangban finanszírozó 
szervnek tekintendő, amely pénzügyi 
támogatást biztosít az alapszabály 1. 
cikkének (a) bekezdésében 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 82
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás sajátos 
működési igényeinek figyelembevétele 
érdekében az ECSEL közös vállalkozás 
munkatervei eltérhetnek a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi 
szabályaitól, amennyiben a tagállamok 
közös vállalkozás létrehozásába való 
bevonása az ilyen eltérést szükségessé 
teszi. Az ilyen eseteknek azonban a 
minimálisra kell korlátozódniuk. A 
részvételi szabályoktól való eltérés nem 
lehet elrettentő hatású az egyetemek, a 
nonprofit kutatói szervezetek és kkv-k 
részvételére nézve, valamint nem ütközhet 
a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi szabályaiban foglalt tisztességes 
és egyenlő bánásmód általános 
szellemébe.

Or. en
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Módosítás 83
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. 
cikkének (1) bekezdésében és 128. 
cikkének (1) bekezdésében, valamint az e 
rendelet 16. cikkében meghatározott 
átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban az ECSEL közös vállalkozás 
által kiírt pályázati felhívásokat közzé kell 
tenni a „Horizon 2020 Participant Portal” 
weboldalon.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 84
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 72/2008/EK és 74/2008/EK
rendeletek szerinti fel nem használt
előirányzatok átszállnak az ECSEL közös 
vállalkozásra. Az AENEAS egyesület és az 
ARTEMISIA egyesület által az ENIAC és 
ARTEMIS közös vállalkozások igazgatási 

(10) Csak azokat az elengedhetetlen 
előirányzatokat kell átcsoportosítani a 
72/2008/EK és a 74/2008/EK rendelet
szerinti fel nem használt előirányzatokból, 
amelyek az ENIAC és ARTEMIS pályázati 
felhívásaival kapcsolatos adminisztratív 
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előirányzataira a 2008–2013 közötti 
időszakban kifizetendő összegek 
átszállnak az ECSEL közös vállalkozásra 
a Bizottsággal kötött megállapodásoknak 
megfelelően.

költségek fedezésére szolgálnak.

Or. en

Módosítás 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a projektekkel kapcsolatos 
információk közzététele, beleértve a 
projektek összértékét projektenként és a 
résztvevők nevét;

Or. ro

Módosítás 86
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelen alapszabály írásos 
hozzájárulással való elfogadását követően 
[az AENEAS egyesület, egy, a francia 
törvények alapján bejegyzett egyesület 
(lajstromszám: 20070039), amelynek 
székhelye Párizsban (Franciaország) 
található; az ARTEMISIA egyesület, egy, a 
holland törvények alapján bejegyzett 
egyesület (lajstromszám: 17201341), 
amelynek székhelye Eindhovenben 
(Hollandia) található; az EPoSS egyesület, 
egy, a ... törvények alapján bejegyzett 
egyesület (lajstromszám: ...), amelynek 
székhelye ... található (…)].

c) a jelen alapszabálynak az irányító 
testület által megbízott hatóság 
határozatával való elfogadását követően 
[az AENEAS egyesület, egy, a francia 
törvények alapján bejegyzett egyesület 
(lajstromszám: 20070039), amelynek 
székhelye Párizsban (Franciaország) 
található; az ARTEMISIA egyesület, egy, a 
holland törvények alapján bejegyzett 
egyesület (lajstromszám: 17201341), 
amelynek székhelye Eindhovenben 
(Hollandia) található; az EPoSS egyesület, 
egy, a ... törvények alapján bejegyzett 
egyesület (lajstromszám: ...), amelynek 
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székhelye ... található (…)].

Or. fr

Módosítás 87
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről.

3. Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről, valamint 
a kérelem elutasítása esetén indokolással 
ellátott döntését eljuttatja a kérelmezőhöz.

Or. en

Módosítás 88
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről.

3. Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről és 
késedelem nélkül tájékoztatja a döntéséről 
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a Bizottságot, amely – a kérelem 
támogatása esetén – a felvétellel 
kapcsolatban a kifogásolási joggal 
rendelkezik, kivéve valamely uniós 
tagállam esetében.

Or. fr

Módosítás 89
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Bármely tagállam megszüntetheti az 
ECSEL közös vállalkozásban betöltött 
tagságát. A megszüntetés a többi tag 
értesítése után hat hónappal válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná. Ettől az 
időponttól kezdve a korábbi tag mentesül 
minden kötelezettsége alól, eltekintve 
azoktól, amelyek a tagság 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás előtt 
kerültek jóváhagyásra vagy hárultak az 
ECSEL közös vállalkozásra.

4. Bármely tagállam megszüntetheti az 
ECSEL közös vállalkozásban betöltött 
tagságát. A megszüntetés a többi tag 
értesítése után hat hónappal válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná. Ettől az 
időponttól kezdve a korábbi tag mentesül 
minden kötelezettsége alól, eltekintve 
azoktól, amelyek a tagság 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás előtt 
kerültek jóváhagyásra vagy hárultak az 
ECSEL közös vállalkozásra. A tagság 
megszüntetése esetén pénzügyi 
kötelezettségei kiegyenlítése céljából 
elszámolást készítenek a tagságát 
megszüntető tag és az ECSEL közös 
vállalkozás között.

Or. fr

Módosítás 90
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ECSEL közös vállalkozásban 
betöltött tagság nem ruházható át harmadik 

5. Az ECSEL közös vállalkozásban 
betöltött tagság nem ruházható át harmadik 
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félre az irányító testület előzetes 
hozzájárulása nélkül.

félre az irányító testület előzetes 
hozzájárulása nélkül. E beleegyezésről 
tájékoztatni kell a Bizottságot, amely 
kifogásolási joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 91
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tudományos bizottság.

Or. en

Módosítás 92
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

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

Or. en

Módosítás 93
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság azáltal biztosítja a 
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„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységei és az ECSEL 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 ECSEL közös 
vállalkozás hatálya alá tartozó 
tevékenységeknek az összehangolása 
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 1/3-a) biztosítja számára az ehhez szükséges eszközöket.

Módosítás 94
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tagsági felvételi kérelmek értékelése, 
elfogadása vagy elutasítása a 3. cikk (3) 
bekezdése szerint;

a) magánjogi szervezetek tagsági felvételi 
kérelmének értékelése, elfogadása vagy 
elutasítása a 3. cikk (3) bekezdése szerint. 
Az új tagok felvételére vonatkozó 
szabályoknak nyilvánosnak és 
átláthatónak kell lenniük, nem 
támaszthatnak indokolatlan akadályokat, 
továbbá minden visszautasítást írásban 
világosan meg kell indokolni, és az 
indokolást a jelölt és a hatóságok 
testületének rendelkezésére kell bocsátani;

Or. en
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Indokolás

Ha valamely tagállam csatlakozni kíván, annak automatikusnak kell lennie, és nem függhet a 
testület döntésétől.

Módosítás 95
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, 
felmentése, hivatali idejének 
meghosszabbítása, teljesítményének 
felügyelete, továbbá iránymutatás 
biztosítása a számára;

f) az ügyvezető igazgató kinevezése, 
visszahívása, hivatali idejének 
meghosszabbítása, teljesítményének 
felügyelete, továbbá iránymutatás 
biztosítása a számára;

Or. fr

Módosítás 96
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 97
Jean-Pierre Audy
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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. A Bizottság 
a kiválasztási eljárás során köteles 
megfelelő kapcsolatot kialakítani az 
ECSEL közös vállalkozás többi tagjainak 
képviselőivel.

1. Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárást követően. A Bizottság 
a kiválasztási eljárás során köteles 
megfelelő kapcsolatot kialakítani az 
ECSEL közös vállalkozás többi tagjainak 
képviselőivel. Az Európai Parlament 
kifogásolási joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 98
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás többi 
tagjának megfelelő képviseletét különösen 
a kiválasztási eljárás előválogatási 
szakaszában kell biztosítani. E célból az 
ECSEL tagállamok és a magántagok közös 
megegyezéssel kijelölnek egy képviselőt és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről.

Az ECSEL közös vállalkozás többi 
tagjának megfelelő képviseletét különösen 
a kiválasztási eljárás előválogatási 
szakaszában kell biztosítani. E célból az 
ECSEL tagállamok és a magántagok közös 
megegyezéssel kijelölnek egy képviselőt és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről. A kiválasztási eljárás minden 
szakaszában alkalmazni kell a nemek 
közötti egyenlőség elvét.

Or. en

Módosítás 99
Jean-Pierre Audy

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

4. Az ügyvezető igazgató különösen a 
következő feladatokat hajtja végre, 
függetlenül eljárva:

4. Az ügyvezető igazgató különösen a 
következő feladatokat hajtja végre:

Or. fr

Módosítás 100
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éves beszámolók jóváhagyásra való 
benyújtása az irányító testülethez;

d) az éves beszámolók elkészítése az 
irányító testület általi jóváhagyásra való 
benyújtás céljából;

Or. fr

Módosítás 101
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a kutatási és fejlesztési tevékenységek 
terén elért előrelépést ismertető éves 
jelentés kidolgozása az ECSEL közös 
vállalkozás kommunikációs osztályával 
együttműködésben;

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.
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Módosítás 102
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) az ECSEL közös vállalkozás időközi 
értékeléséből vagy az ECSEL 
tevékenységeinek bármely más lényeges
értékeléséből fakadó ajánlások időszerű 
nyomon követése;

Or. en

Indokolás

A hivatalos tervezett értékelések megfelelő hatásának biztosítása és a közös vállalkozás 
magasabb színvonalú irányítása érdekében az ügyvezető igazgató felel a vonatkozó ajánlások 
nyomon követéséért.

Módosítás 103
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a nyilvános pályázati felhívás 
megszervezése, 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 104
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok testülete saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

A hatóságok testülete elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Módosítás 105
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak ajánlhatósága, hogy bevonják-e 
az ECSEL közös vállalkozás alá tartozó 
adott kutatási prioritást a „Horizont 
2020” rendszeres felhívásaiba, hogy több 
szinergiát alakítsanak ki a stratégiai 
jelentőségű kutatási és innovációs 
tevékenységekkel;

Or. en

Módosítás 106
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A magántagok testülete saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

4. A magántagok testülete elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját eljárási 
szabályzatát.

Or. en
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Módosítás 107
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 15 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. Tudományos bizottság
1. A tudományos bizottság legfeljebb 14, 
egyéves, megújítható időtartamra 
kinevezett tagból áll. Tagjai közül elnököt 
választ, akinek megbízatása egy évre szól. 
Az elnök jelen lehet, illetve részt vehet az 
irányító testület ülésein. Szükség esetén 
további tagok nevezhetők ki 
meghatározott eseti feladatok ellátására és 
korlátozott időtartamra.
2. A tudományos bizottság tagjainak a 
tudományos élet független – vonatkozó 
multidiszciplináris háttérrel rendelkező –
szakértőinek kiegyensúlyozott képviseletét 
kell tükrözniük. A tudományos bizottság 
tagjainak együttesen rendelkezniük kell a 
szakterületre vonatkozóan azokkal a 
tudományos ismeretekkel és 
szakértelemmel, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az ECSEL közös 
vállalkozással kapcsolatban stratégiai, 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tehessenek.
3. A tudományos bizottság összetételére 
vonatkozó konkrét kritériumokat és 
kiválasztási eljárást az irányító testület 
határozza meg, és a tagokat is ő nevezi ki.
4. A tudományos bizottság az alábbi 
feladatokat látja el:
a) tanácsadás az éves munkatervekbe 
beépítendő tudományos prioritásokra 
vonatkozóan;
b) tanácsadás az éves tevékenységi 
jelentésben ismertetett tudományos 
eredményekkel kapcsolatban.
A tudományos bizottság tanácsait 
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megfelelően figyelembe kell venni.
5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést a bizottság 
elnöke hívja össze.
6. A tudományos bizottság az elnök 
jóváhagyásával más személyeket is 
meghívhat az üléseire.
7. A tudományos bizottság elfogadja saját 
eljárási szabályzatát.

Or. en

Módosítás 108
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ECSEL közös vállalkozás igazgatási
költségei nem haladhatják meg a 39 420 
000 eurót, és azokat az uniós hozzájárulás 
esetében 15 255 000 euró összegig a 3. 
cikk (1) bekezdésében, a magántagok 
hozzájárulásai esetében 19 710 000 euró 
összegig a 4. cikk (2) bekezdésében, illetve 
a 72/2008 és 74/2008 rendeletek 
tekintetében a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett pénzügyi hozzájárulásokból kell 
fedezni. Ha az igazgatási költségekre 
fordítandó hozzájárulások egy része nem
kerül felhasználásra, az az ECSEL közös 
vállalkozás üzemeltetési költségeinek 
fedezésére is fordítható.

2. Az ECSEL közös vállalkozás igazgatási
költségeit az alábbiak fedezik:

a) az uniós hozzájárulás esetében 15 255 
000 euró összegig a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett pénzügyi 
hozzájárulások,
b) a magántagok hozzájárulásai esetében 
19 710 000 euró összegig a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi 
hozzájárulás vagy az összes projekt teljes 
költségének legfeljebb 1%-át kitevő, de 48 
millió EUR-t meg nem haladó pénzügyi 
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hozzájárulás aszerint, hogy melyik a 
nagyobb összeg;
c) illetve a 72/2008/EU és a 74/2008/EU 
rendelet alapján kezdeményezett 
intézkedések végrehajtása esetében a 19. 
cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi 
hozzájárulások.
Ha az igazgatási költségekre fordítandó 
hozzájárulások egy része nem kerül 
felhasználásra, az az ECSEL közös 
vállalkozás üzemeltetési költségeinek 
fedezésére is fordítható.

Or. en

Módosítás 109
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ECSEL 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 tagságát megszüntetik-e vagy hoznak-
e más intézkedést, amíg a kötelezettségek 
teljesítése meg nem történik. Az irányító 
testület első lépésben, a meghallgatását és 
a rendezési eljárás felajánlását követően 
felfüggesztheti annak a tagnak a szavazati 
jogát, aki nem tesz eleget 
kötelezettségeinek.

Or. fr
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Módosítás 110
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ECSEL közös vállalkozás köteles 
évente jelentést készíteni a Bizottság 
számára a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
60. cikkének (5) bekezdése szerint.

3. Az ECSEL közös vállalkozás köteles 
évente jelentést készíteni a Bizottság és a 
költségvetési hatóságok számára.

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

Or. en

Módosítás 111
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit független könyvvizsgálati 
szervnek kell ellenőriznie a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit a Szerződés 287. cikkével 
összhangban a Számvevőszéknek kell 
ellenőriznie.

Or. en

Módosítás 112
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit független könyvvizsgálati 
szervnek kell ellenőriznie a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit a Számvevőszéknek kell 
ellenőriznie.

Or. en

Módosítás 113
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit független könyvvizsgálati 
szervnek kell ellenőriznie a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

4. Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit a Számvevőszéknek kell 
ellenőriznie a mentesítési eljárás 
keretében. A Számvevőszék tevékenysége 
során figyelembe veszi a 
véleménynyilvánítási kötelezettséggel 
rendelkező független könyvvizsgálati szerv 
vizsgálatait a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikke (5) bekezdésének megfelelően.

Or. fr

Módosítás 114
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en
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Módosítás 115
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 116
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. fr

Módosítás 117
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit
a Számvevőszék nem vizsgálja.

Az ECSEL Közös Vállalkozás 
elszámolását a Számvevőszék 
megvizsgálja.

Or. en
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Módosítás 118
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 22 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Számvevőszék külön éves jelentést 
készít az ECSEL közös vállalkozásról.

Or. en

Módosítás 119
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 25 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogadhat el a tagjait, 
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogad el a tagjait, 
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

Or. en

Módosítás 120
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 25 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
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testülete szabályokat fogadhat el a tagjait, 
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

testülete szabályokat fogad el a tagjait, 
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

Or. en

Módosítás 121
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 25 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogadhat el a tagjait,
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

2. Az ECSEL közös vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogad el a tagjait, 
testületeit és személyzetét érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatban. Ezekben a 
szabályokban gondoskodni kell az 
összeférhetetlenség elkerüléséről az 
ECSEL közös vállalkozás azon képviselői 
vonatkozásában, akik az irányító 
testületben vagy a hatóságok testületében 
látnak el feladatokat.

Or. fr

Módosítás 122
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 26 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amikor az ECSEL közös vállalkozás 
végelszámolása megtörténik, eszközeit az 

4. Amikor az ECSEL közös vállalkozás 
végelszámolása megtörténik, eszközeit az 



AM\1012281HU.doc 55/55 PE524.773v01-00

HU

FCH közös vállalkozás kötelezettségeinek 
rendezésére és a végelszámolással 
kapcsolatos költségek fedezésére kell 
fordítani. Az esetleges többletet a 
végelszámolás időpontjában meglévő tagok 
között kell felosztani az ECSEL közös 
vállalkozáshoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában. Az Uniónak 
juttatott többlet az Unió költségvetésébe 
kerül vissza.

FCH közös vállalkozás kötelezettségeinek 
rendezésére és a végelszámolással 
kapcsolatos költségek fedezésére kell 
fordítani. Az esetleges többletet a 
végelszámolás időpontjában meglévő tagok 
között kell felosztani az ECSEL közös 
vállalkozáshoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában. Az Uniónak 
juttatott többlet az Unió költségvetésén 
belül a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programba
kerül vissza.

Or. fr


