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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. en

Módosítás 26
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 célja, hogy az Unió és a 
magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet12 célja, hogy 
az Unió és a magánszektor forrásainak 
köz-magán társulásokban történő 
egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
területeken, amelyeken a kutatás és az 
innováció hozzájárulhat az Unió átfogóbb 
versenyképességi céljainak eléréséhez, a 
magánberuházások ösztönzéséhez és a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez. Az 
ilyen partnerségeknek hosszú távú 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
valamennyi partner kiegyensúlyozott 
hozzájárulását is ideértve, továbbá 
elszámoltathatóaknak kell lenniük saját 
céljaik elérése tekintetében, és igazodniuk 
kell az Unió kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra irányuló stratégiai céljaihoz.
E partnerségek irányításának és 
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működésének nyitott, átlátható, 
eredményes és hatékony módon kell 
megvalósulnia, és a saját szakterületükön 
tevékenykedő érdekelt felek széles köre 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
részvételre. Az Unió részvétele ezekben a 
partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

__________________ __________________
12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet20 célja, hogy az Unió és a
magánszektor forrásainak köz-magán
társulásokban történő egyesítésével 
növelje a kutatás és innováció terén elért 
hatást azokon a területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 

(3) A 2013. december 11-i 1291/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a köz-magán társulások 
keretében nyújtott magánszektorbeli 
források egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, magánberuházások 
ösztönzéséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
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alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti. Az ilyen partnerségeknek 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá elszámoltathatóaknak 
kell lenniük saját célkitűzéseik elérése 
tekintetében, és igazodniuk kell az Unió 
kutatásra, fejlesztésre és innovációra 
irányuló stratégiai céljaihoz. 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 biztosítani 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.

__________________ __________________
12 HL … [a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló 
rendelet]

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 28
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
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keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 célja, hogy az Unió és a 
magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 célja, hogy az Unió és a 
magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitott, 
átlátható, eredményes és hatékony módon 
kell megvalósulnia, és a saját 
szakterületükön tevékenykedő érdekelt 
felek széles köre számára – hosszú távú 
kötelezettségvállalás alapján – lehetőséget 
kell biztosítani a részvételre.

__________________ __________________
12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

Or. en

Módosítás 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 célja, hogy az Unió és a 
magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 

(3) A 2014–2020 közötti időszakra szóló
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram („Horizont 2020” 
keretprogram) létrehozásáról szóló, 2013 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 célja, hogy az Unió és a 
magánszektor forrásainak köz-magán 
társulásokban történő egyesítésével növelje 
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a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerződés 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formáját öltheti.

a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a területeken, amelyeken a kutatás 
és az innováció hozzájárulhat az Unió 
átfogóbb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a kutatás és innováció terén a 
magánbefektetések fokozásához és a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitott, átlátható, 
eredményes és hatékony módon kell 
megvalósulnia. Az Unió részvétele 
ezekben a partnerségekben a Szerződés 
187. cikke alapján létrehozott közös 
vállalkozások részére nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formáját öltheti.

__________________ __________________
12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

12 HL … [a „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]

Or. en

Módosítás 30
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozatnak13

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

(4) Az 1291/2013/EU rendeletnek és az 
2013/743/EU tanácsi határozatnak
megfelelően további támogatásban kell 
részesíteni az 1982/2006/EK határozat 
szerint létrehozott közös vállalkozásokat, a 
…/2013/EU határozatban rögzített 
feltételeknek megfelelően.

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

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 31
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozatnak13

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

(4) Az 1291/2013/EU rendelet és a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló, 2013. …-i …/2013/EU tanácsi 
határozatnak13 megfelelően a „Horizont 
2020” keretprogramban létrehozott közös 
vállalkozások részesíthetők támogatásban, 
az említett határozatban rögzített 
feltételeknek megfelelően.

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

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

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 32
Bogusław Liberadzki

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

(4a) Az Európa fenntartható jövőbeni 
mobilitását célzó európai 
közlekedéstechnológiai stratégia 
előmozdításáról (2012/2298(INI)) szóló,
2013. szeptember 10-i európai parlamenti 
állásfoglalás azonosította többek között a 
fenntartható infrastrukturális elemek 
annak érdekében történő fejlesztésének 
szükségességét, hogy támogassa a 
megújuló elsődleges termékek – mint 
például fa vagy ötvözetek – használatát a 
vasúti infrastrukturális elemekhez.

Or. en

Módosítás 33
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása annak 
érdekében, hogy – a vasúti ágazat üzleti 
igényeivel és az egységes európai vasúti 
térség általános célkitűzésével összhangban 
–felgyorsítsa és megkönnyítse az 
integráltabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb 
és vonzóbb uniós vasúti piac kialakítását. 
Az S2R közös vállalkozásnak különösen az 
a feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 
fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása annak 
érdekében, hogy – a vasúti ágazat üzleti 
igényeivel és az egységes európai vasúti 
térség általános célkitűzésével összhangban 
–felgyorsítsa és megkönnyítse az 
integráltabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb 
és vonzóbb uniós vasúti piac kialakítását. 
Az S2R közös vállalkozásnak különösen az 
a feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 
fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 
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hatékonyságának javításához az állami 
költségvetések javára; A vasúthálózat 
kapacitásának bővítéséhez, illetve 
korszerűsítéséhez, aminek révén a vasút 
ténylegesen versenyképessé válik, és 
részesedése a személyszállításban és az 
árufuvarozásban lényegesen megnő; a 
vasúti szoláltatások minőségének 
javításához, figyelembe véve az utasok és a 
szállítmányozók igényeit; a vasúti 
ágazatban az interoperabilitás 
vonatkozásában fennálló technikai 
akadályok megszüntetéséhez; a vasúti 
szállítás negatív externáliáinak 
csökkentéséhez. Az S2R közös vállalkozás 
által e célkitűzések megvalósítása 
érdekében tett előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

hatékonyságának és fenntarthatóságának 
javításához az állami költségvetések 
javára; a vasúthálózat kapacitásának 
bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez, 
aminek révén a vasút ténylegesen 
versenyképessé válik, és részesedése a 
személyszállításban és az árufuvarozásban 
lényegesen megnő; a vasúti szoláltatások 
minőségének javításához, figyelembe véve 
az utasok és a szállítmányozók igényeit; a 
vasúti ágazatban az interoperabilitás és 
intermodalitás vonatkozásában fennálló 
technikai akadályok megszüntetéséhez; a 
vasúti szállítás negatív externáliáinak – így 
például az energiafogyasztásnak és a zaj
kibocsátó forrásnál való – csökkentéséhez. 
Az S2R közös vállalkozás által e 
célkitűzések megvalósítása érdekében tett 
előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

Or. en

Módosítás 34
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása annak 
érdekében, hogy – a vasúti ágazat üzleti 
igényeivel és az egységes európai vasúti 
térség általános célkitűzésével összhangban 
–felgyorsítsa és megkönnyítse az
integráltabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb 
és vonzóbb uniós vasúti piac kialakítását. 
Az S2R közös vállalkozásnak különösen az 
a feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása,
egyidejűleg új munkalehetőségek 
teremtése annak érdekében, hogy – a vasúti 
ágazat üzleti igényeivel és az egységes 
európai vasúti térség általános 
célkitűzésével összhangban –felgyorsítsa 
és megkönnyítse az integráltabb, 
hatékonyabb, fenntarthatóbb és vonzóbb 
uniós vasúti piac kialakítását. Az S2R 
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fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 
hatékonyságának javításához az állami 
költségvetések javára; A vasúthálózat 
kapacitásának bővítéséhez, illetve 
korszerűsítéséhez, aminek révén a vasút 
ténylegesen versenyképessé válik, és 
részesedése a személyszállításban és az 
árufuvarozásban lényegesen megnő; a 
vasúti szoláltatások minőségének 
javításához, figyelembe véve az utasok és a 
szállítmányozók igényeit; a vasúti 
ágazatban az interoperabilitás 
vonatkozásában fennálló technikai 
akadályok megszüntetéséhez; a vasúti 
szállítás negatív externáliáinak 
csökkentéséhez. Az S2R közös vállalkozás 
által e célkitűzések megvalósítása 
érdekében tett előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

közös vállalkozásnak különösen az a 
feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 
fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 
hatékonyságának javításához az állami 
költségvetések javára; a vasúthálózat 
kapacitásának bővítéséhez, illetve 
korszerűsítéséhez, aminek révén a vasút 
ténylegesen versenyképessé válik, és 
részesedése a személyszállításban és az 
árufuvarozásban lényegesen megnő; a 
vasúti szoláltatások minőségének 
javításához, figyelembe véve az utasok és a 
szállítmányozók igényeit; a vasúti 
ágazatban az interoperabilitás 
vonatkozásában fennálló technikai 
akadályok megszüntetéséhez; a vasúti 
szállítás negatív externáliáinak 
csökkentéséhez. Az S2R közös vállalkozás 
által e célkitűzések megvalósítása 
érdekében tett előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

Or. en

Módosítás 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása annak 
érdekében, hogy – a vasúti ágazat üzleti 
igényeivel és az egységes európai vasúti 
térség általános célkitűzésével összhangban 
–felgyorsítsa és megkönnyítse az

(7) A Shift2Rail közös vállalkozásnak (a 
továbbiakban: S2R közös vállalkozás) egy 
olyan köz- és magánszféra közötti 
partnerségnek kell lennie, amelynek célja a 
vasúti ágazatban végrehajtott uniós szintű 
kutatási és innovációs beruházások 
ösztönzése és jobb összehangolása annak 
érdekében, hogy – a vasúti ágazat üzleti 
igényeivel és az egységes európai vasúti 
térség általános célkitűzésével összhangban 
–felgyorsítsa és megkönnyítse az 
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integráltabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb 
és vonzóbb uniós vasúti piac kialakítását. 
Az S2R közös vállalkozásnak különösen az 
a feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 
fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 
hatékonyságának javításához az állami 
költségvetések javára; A vasúthálózat 
kapacitásának bővítéséhez, illetve 
korszerűsítéséhez, aminek révén a vasút 
ténylegesen versenyképessé válik, és 
részesedése a személyszállításban és az 
árufuvarozásban lényegesen megnő; a 
vasúti szoláltatások minőségének 
javításához, figyelembe véve az utasok és a 
szállítmányozók igényeit; a vasúti 
ágazatban az interoperabilitás 
vonatkozásában fennálló technikai 
akadályok megszüntetéséhez; a vasúti 
szállítás negatív externáliáinak 
csökkentéséhez. Az S2R közös vállalkozás 
által e célkitűzések megvalósítása 
érdekében tett előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

integráltabb, felhasználóbarátabb, 
hatékonyabb, fenntarthatóbb és vonzóbb 
uniós vasúti piac kialakítását. Az S2R 
közös vállalkozásnak különösen az a 
feladata, hogy hozzájáruljon a 2011. évi 
fehér könyvben és a negyedik vasúti 
csomagban meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a következőkhöz: a vasúti ágazat 
hatékonyságának javításához az állami 
költségvetések javára; a vasúthálózat 
kapacitásának bővítéséhez, illetve 
korszerűsítéséhez, aminek révén a vasút 
ténylegesen versenyképessé válik, és 
részesedése a személyszállításban és az 
árufuvarozásban lényegesen megnő; a 
vasúti szoláltatások minőségének 
javításához, figyelembe véve az utasok és a 
szállítmányozók igényeit; a vasúti 
ágazatban az interoperabilitás 
vonatkozásában fennálló technikai 
akadályok megszüntetéséhez; a vasúti 
szállítás negatív externáliáinak 
csökkentéséhez. Az S2R közös vállalkozás 
által e célkitűzések megvalósítása 
érdekében tett előrelépéseket egyes fő 
teljesítménymutatók alapján értékelni kell.

Or. en

Módosítás 36
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az S2R közös vállalkozásnak nyitott 
és átlátható módon kell működnie, 
minden lényeges információt megfelelő 
időben közölnie kell megfelelő szerveivel, 
valamint gondoskodnia kell 
tevékenységeinek népszerűsítéséről, 
ideértve a tágabb nyilvánosság számára 
nyújtott tájékoztató és ismeretterjesztő 
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tevékenységeket is. A közös vállalkozás 
szerveinek eljárási szabályzatait a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 37
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az S2R közös vállalkozásnak nyitott 
és átlátható módon kell működnie, 
minden lényeges információt megfelelő 
időben közölnie kell megfelelő szerveivel, 
valamint gondoskodnia kell 
tevékenységeinek népszerűsítéséről, 
ideértve a tágabb nyilvánosság számára 
nyújtott tájékoztató és ismeretterjesztő 
tevékenységeket is. A közös vállalkozás 
szerveinek eljárási szabályzatait a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 38
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az iparág jelentős részvétele az S2R 
kezdeményezés alapvető eleme. Ezért 
elengedhetetlen, hogy az S2R 
kezdeményezés támogatására fordított 
közforrásokat az érintett ágazat legalább 
ugyanakkora összeggel egészítse ki. Ezért 
olyan köz- vagy magánjogi jogalanyok 
válhatnak a közös vállalkozás tagjává, 
amelyek készek biztosítani az S2R közös 
vállalkozás területére eső kutatási és 
innovációs tevékenységek folytatásához 
szükséges erőforrásokat.

(10) Az iparág jelentős részvétele az S2R 
kezdeményezés alapvető eleme. Ezért 
elengedhetetlen, hogy az S2R 
kezdeményezés támogatására fordított 
közforrásokat az érintett ágazat legalább 
ugyanakkora összeggel egészítse ki. Ezért 
olyan köz- vagy magánjogi jogalanyok 
válhatnak a közös vállalkozás tagjává, 
amelyek készek biztosítani az S2R közös 
vállalkozás területére eső kutatási és 
innovációs tevékenységek folytatásához 
szükséges erőforrásokat. Az erőforrások 
lekötésére kész jogalanyok – alapító 
tagként – azonos szerepkörrel 
rendelkeznek majd a közös vállalkozás 
irányításában.

Or. en

Módosítás 39
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A „Horizont 2020”-nak hozzá kell 
járulnia a kutatás és innováció Unión 
belüli megosztottságának a 
megszüntetéséhez, mégpedig az európai 
strukturális és beruházási alapokkal 
kialakítandó szinergiák ösztönzése révén. 
Ennek megfelelően az S2R közös 
vállalkozásnak olyan szoros 
együttműködések kialakítására kell 
törekednie az európai strukturális és 
beruházási alapokkal, amelyek kifejezett 
segítséget tudnak nyújtani a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és 
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innovációs képességek megerősítéséhez az 
S2R közös vállalkozás terén, valamint 
támogatni tudják az intelligens 
szakosodásra irányuló erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Céljainak megvalósítása érdekében az 
S2R közös vállalkozás – a tagjainak 
nyújtott támogatások és a 
legmegfelelőbbnek ítélt intézkedések, 
többek között ajánlattételi felhívások 
nyomán létrejövő közbeszerzés vagy 
odaítélt támogatások révén – pénzügyi 
támogatást nyújt.

(12) Céljainak megvalósítása, valamint 
más vállalkozások (különösen kkv-k) és 
befektetők méltányos részvételének 
biztosítása érdekében az S2R közös 
vállalkozás, főként a tagjainak nyújtott 
támogatások formájában nyílt és átlátható 
eljárásokon keresztül – többek között 
nyitott és átlátható ajánlattételi felhívások 
nyomán létrejövő közbeszerzés vagy 
odaítélt támogatások révén – nyújt az 
intézkedésekhez uniós hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 41
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Céljainak megvalósítása érdekében az (12) Céljainak megvalósítása, valamint az 
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S2R közös vállalkozás – a tagjainak 
nyújtott támogatások és a 
legmegfelelőbbnek ítélt intézkedések, 
többek között ajánlattételi felhívások 
nyomán létrejövő közbeszerzés vagy 
odaítélt támogatások révén – pénzügyi 
támogatást nyújt.

integrált európai vasúti ágazat 
korszerűsítésének támogatása érdekében 
az S2R közös vállalkozás – a tagjainak 
nyújtott támogatások és a 
legmegfelelőbbnek ítélt intézkedések, 
többek között ajánlattételi felhívások 
nyomán létrejövő közbeszerzés vagy 
odaítélt támogatások révén – pénzügyi 
támogatást nyújt.

Or. en

Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az S2R közös vállalkozásnak 
tevékenységét átlátható módon kell 
folytatnia, minden rendelkezésre álló 
lényeges információt közölnie kell 
megfelelő szerveivel, valamint ennek 
megfelelően gondoskodnia kell 
tevékenységei promóciójáról.

(13) Az S2R közös vállalkozásnak 
tevékenységét átlátható módon kell 
folytatnia, a vasúti ágazat áruit és 
szolgáltatásait felhasználó valamennyi 
érdekelt féllel folytatandó egyeztetési 
eljárást kell életbe léptetnie, továbbá
minden rendelkezésre álló lényeges 
információt közölnie kell megfelelő 
szerveivel, valamint ennek megfelelően 
gondoskodnia kell tevékenységei 
promóciójáról.

Or. en

Módosítás 43
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az S2R közös vállalkozásnak (13) Az S2R közös vállalkozásnak 
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tevékenységét átlátható módon kell 
folytatnia, minden rendelkezésre álló 
lényeges információt közölnie kell 
megfelelő szerveivel, valamint ennek 
megfelelően gondoskodnia kell 
tevékenységei promóciójáról.

tevékenységét nyitott és átlátható módon 
kell folytatnia, minden rendelkezésre álló 
lényeges információt közölnie kell 
megfelelő szerveivel, valamint ennek 
megfelelően gondoskodnia kell 
tevékenységei promóciójáról.

Or. en

Módosítás 44
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nyitott és átlátható működés 
biztosítása, valamint a részvétel 
előmozdítása érdekében az S2R közös 
vállalkozásnak – a Bizottság által 
fenntartott – elektronikus eszközöket is 
használnia kell. Ennek megfelelően az 
S2R közös vállalkozás által közzétett 
pályázati felhívásokat a résztvevők 
számára létrehozott egységes honlapon, 
valamint a „Horizont 2020”-nak a 
Bizottság által fenntartott, terjesztést 
szolgáló további elektronikus eszközökön 
is meg kell jelentetni. Ezenkívül a S2R 
közös vállalkozásnak többek között a 
javaslatokra, pályázókra, támogatásokra 
és résztvevőkre vonatkozó lényeges 
információkat – megfelelő formátumban 
és a Bizottság beszámoló-készítési 
kötelezettségeinek megfelelő 
gyakorisággal – hozzáférhetővé kell tenni 
a Bizottság által fenntartott „Horizont 
2020” beszámoló-készítési, valamint 
ismeretterjesztő elektronikus rendszerek 
számára.

Or. en
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Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 45
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i …
/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet16 szabályozza.

(16) Az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i 
1290/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 szabályozza. Az S2R 
közös vállalkozásnak biztosítania kell 
továbbá e szabályoknak – a Bizottság által 
elfogadott, vonatkozó intézkedések 
alapján történő – következetes 
alkalmazását.

__________________ __________________
16 HL … [A „Horizont 2020” kutatási 
keretprogram részvételi szabályai]

16 HL … [A „Horizont 2020” kutatási 
keretprogram részvételi szabályai]

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 46
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i …
/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet16 szabályozza.

(16) Az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i …
/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet16 szabályozza. Az S2R közös 
vállalkozásnak biztosítania kell továbbá e 
szabályoknak – a Bizottság által 
elfogadott vonatkozó intézkedések alapján
történő – következetes alkalmazását.

__________________ __________________
16 HL … [A „Horizont 2020” kutatási 
keretprogram részvételi szabályai]

16 HL … [A „Horizont 2020” kutatási 
keretprogram részvételi szabályai]

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az S2R közös vállalkozásnak a 
technológiai kutatással kapcsolatos, 
termékfejlesztési, illetve demonstrációs 
tevékenységek besorolása során 
figyelembe kell vennie az OECD-nek a 
technológiai érettségi szinttel (TRL) 
kapcsolatos fogalommeghatározásait.

Or. en
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Indokolás

A közlekedéskutatáshoz hasonló olyan területeken kutatást folytató valamennyi közös 
technológiai kezdeményezéssel kapcsolatos horizontális kérdés, ahol a technológiai érettségi 
szint fogalmát széles körben alkalmazzák. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra
vonatkozó háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 48
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Tekintettel arra, hogy a „Horizont 
2020” átfogó célja az egyszerűség és a 
koherencia növelése, az S2R keretében 
közzétett valamennyi pályázati felhívásnak 
figyelembe kell vennie a „Horizont 2020” 
keretprogram időtartamát.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 49
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A

(21) Tekintettel a közös vállalkozások 
sajátos jellegére és jelenlegi jogállására, 
valamint a 7. keretprogrammal való 
folytonosság biztosítása érdekében a közös 
vállalkozásoknak továbbra is külön 
mentesítési eljárás hatálya alá kell 
tartozniuk. A 966/2012/EU, Euratom 
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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 nyilvántartások kettős 
vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az S2R közös vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

rendelet 60. cikke (7) bekezdésétől és 209. 
cikkétől eltérve az S2R közös vállalkozás 
költségvetése végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács ajánlására ennek 
megfelelően az Európai Parlamentnek 
kell megadnia. Így a 60. cikk (5)
bekezdésében előírt beszámoló-készítési 
előírások nem alkalmazandók az S2R 
közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
támogatásra, hanem a lehetőségekhez 
mérten a 966/2012/EU, Euratom rendelet
208. cikkében felsorolt testületekre 
vonatkozókhoz kellene igazítani azokat. 
Az elszámolás, valamint a mögöttes 
ügyletek jogszerűségének és 
szabályszerűségének ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 50
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alá tartozó 
testületek nyilvántartásait független 
könyvvizsgáló szervezetnek kell vizsgálnia, 

(21) Tekintettel a közös vállalkozások 
sajátos jellegére és jelenlegi jogállására, 
valamint a 7. keretprogrammal való 
folytonosság biztosítása érdekében a közös 
vállalkozásoknak továbbra is külön 
mentesítési eljárás hatálya alá kell 
tartozniuk. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (7) bekezdésétől és 209. 
cikkétől eltérve az S2R közös vállalkozás 
költségvetése végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács ajánlására ennek 
megfelelően az Európai Parlamentnek 



PE529.819v01-00 22/86 AM\1020418HU.doc

HU

melynek véleményt kell mondania többek 
között a nyilvántartások 
megbízhatóságáról és az abban szereplő 
ügyletek jogszerűségéről és 
szabályosságáról. A nyilvántartások kettős 
vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az S2R közös vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

kell megadnia. Így a 60. cikk (5)
bekezdésében előírt beszámoló-készítési 
előírások nem alkalmazandók az S2R 
közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
támogatásra, hanem a lehetőségekhez 
mérten a 966/2012/EU, Euratom rendelet
208. cikkében felsorolt testületekre 
vonatkozókhoz kellene igazítani azokat. 
Az elszámolás, valamint a mögöttes 
ügyletek jogszerűségének és 
szabályszerűségének ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Módosítás 51
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke 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 nyilvántartások kettős 
vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az S2R közös vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

(21) Tekintettel a közös vállalkozások 
sajátos jellegére és jelenlegi jogállására, 
valamint a 7. keretprogrammal való 
folytonosság biztosítása érdekében a közös 
vállalkozásoknak továbbra is külön 
mentesítési eljárás hatálya alá kell 
tartozniuk. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (7) bekezdésétől és 209. 
cikkétől eltérve az S2R közös vállalkozás 
költségvetése végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács ajánlására ennek 
megfelelően az Európai Parlamentnek 
kell megadnia. Így a 60. cikk (5)
bekezdésében előírt beszámoló-készítési 
előírások nem alkalmazandók az S2R 
közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
támogatásra, hanem a lehetőségekhez
mérten a 966/2012/EU, Euratom rendelet
208. cikkében felsorolt testületekre 
vonatkozókhoz kellene igazítani azokat. 
Az elszámolás, valamint a mögöttes 
ügyletek jogszerűségének és 
szabályszerűségének ellenőrzését a 
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Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 52
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Tekintettel arra, hogy a „Horizont 
2020” átfogó célja az egyszerűsítés és a 
nagyobb koherencia megvalósítása, az 
S2R keretében közzétett valamennyi 
pályázati felhívásnak figyelembe kell 
vennie a „Horizont 2020” keretprogram 
időtartamát.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 53
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A „Horizont 2020”-nak hozzá kell 
járulnia a kutatás és innováció Unión 
belüli megosztottságának a 
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megszüntetéséhez, mégpedig az európai 
strukturális és beruházási alapokkal 
kialakítandó szinergiák ösztönzése révén. 
Ennek megfelelően az S2R közös 
vállalkozásnak olyan szoros 
együttműködések kialakítására kell 
törekednie az európai strukturális és 
beruházási alapokkal, amelyek kifejezett 
segítséget tudnak nyújtani a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és 
innovációs képességek megerősítéséhez az 
S2R közös vállalkozás terén, valamint 
támogatni tudják az intelligens 
szakosodásra irányuló erőfeszítéseket.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 54
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) A nyitott és átlátható működés 
biztosítása, valamint a részvétel 
előmozdítása érdekében az S2R közös 
vállalkozásnak – a Bizottság által 
fenntartott – elektronikus eszközöket is 
használnia kell. Ennek megfelelően az 
S2R közös vállalkozás által közzétett 
pályázati felhívásokat a résztvevők 
számára létrehozott egységes honlapon, 
valamint a „Horizont 2020”-nak a 
Bizottság által fenntartott, az terjesztést 
szolgáló további elektronikus eszközökön 
is meg kell jelentetni. Ezenkívül a S2R 
közös vállalkozásnak többek között a 
javaslatokra, pályázókra, támogatásokra 
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és résztvevőkre vonatkozó lényeges 
információkat – megfelelő formátumban 
és a Bizottság beszámoló-készítési 
kötelezettségeinek megfelelő 
gyakorisággal – hozzáférhetővé kell tenni 
a Bizottság által fenntartott „Horizont 
2020” keretében történő beszámoló-
készítés, valamint ismeretterjesztő 
elektronikus rendszerek számára.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23d) Tekintettel arra, hogy az Unió 
közlekedési ágazatának versenyképessége 
számára fontos a folyamatos innováció,
valamint tekintettel az e területen jelen 
lévő közös vállalkozások számára, 
megfelelő időben – nevezetesen a 
„Horizont 2020” időközi értékelésére 
figyelemmel – elemzést kell készíteni a 
közlekedés területén kezdeményezett, 
együttműködésen alapuló kutatási
törekvések megfelelőségéről,.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.
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Módosítás 56
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra.

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra. A „Horizont 2020” 
keretprogram időtartamának 
figyelembevétele érdekében az S2R 
keretében közzétett pályázati felhívásokat 
legkésőbb 2020. december 31-ig kell 
kiírni. Kellően indokolt esetekben a 
pályázati felhívásokat 2021. december 
31-ével bezárólag lehet kiírni.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 57
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra.

(1) Az uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházások összehangolása és irányítása 
céljából a Szerződés 187. cikke szerinti 
közös vállalkozás jön létre (a „Shift2Rail 
közös vállalkozás” vagy „S2R közös 
vállalkozás”) a 2024. december 31-ig 
terjedő időtartamra. A „Horizont 2020” 
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keretprogram időtartamának 
figyelembevétele érdekében az S2R 
keretében közzétett pályázati felhívásokat 
legkésőbb 2020. december 31-ig kell 
kiírni. Kellően indokolt esetekben a 
pályázati felhívásokat 2021. december 
31-ével bezárólag lehet kiírni.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 58
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az S2R közös vállalkozás székhelye 
Brüsszel, Belgium.

(4) Az S2R közös vállalkozás székhelye 
Bukarest, Románia.

Or. ro

Módosítás 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon az 
egységes európai vasúti térség 
megvalósításához, egy vonzóbb, 
versenyképesebb, hatékonyabb és 

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon az 
egységes európai vasúti térség 
megvalósításához, egy vonzóbb, (a 
csökkent mozgásképességű emberek 
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fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, valamint a közúti és légi 
szállításról a vasúti szállítási módra való 
áttéréshez. Ez a megközelítés kiterjed az 
árufuvarozás, valamint a távolsági, 
regionális, helyi és városi személyszállítás 
piaci szegmenséhez tartozó 
gördülőállományra, infrastruktúrára és 
forgalomirányításra, valamint a vasút és 
más közlekedési módok közötti 
intermodális összeköttetésekre, hogy a 
vasút használói számára vasúti utazási és 
szállítási igényeik tekintetében integrált, 
teljes körű megoldást nyújtson, a 
tranzakciók során nyújtott támogatástól 
kezdve egészen az utazás közbeni 
segítségnyújtásig.

számára is) felhasználóbarátabb, 
versenyképesebb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, a közúti és légi szállításról a 
vasúti szállítási módra való áttéréshez, 
valamint az erős és versenyképes európai 
vasúti ágazat kialakításához. Ez a 
megközelítés kiterjed az árufuvarozás, 
valamint a távolsági, regionális, helyi és 
városi személyszállítás piaci szegmenséhez 
tartozó gördülőállományra, infrastruktúrára 
és forgalomirányításra, valamint a vasút és 
más közlekedési módok közötti
intermodális összeköttetésekre, hogy a 
vasút használói számára vasúti utazási és 
szállítási igényeik tekintetében integrált, 
teljes körű megoldást nyújtson, a 
tranzakciók során nyújtott támogatástól 
kezdve egészen az utazás közbeni 
segítségnyújtásig.

Or. en

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon az 
egységes európai vasúti térség 
megvalósításához, egy vonzóbb, 
versenyképesebb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, valamint a közúti és légi 
szállításról a vasúti szállítási módra való 
áttéréshez. Ez a megközelítés kiterjed az 
árufuvarozás, valamint a távolsági, 
regionális, helyi és városi személyszállítás 

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon egy 
biztonságosabb egységes európai vasúti 
térség megvalósításához, egy vonzóbb, 
versenyképesebb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, valamint a közúti és légi 
szállításról a vasúti szállítási módra való 
áttéréshez. Ez a megközelítés kiterjed az 
árufuvarozás, valamint a távolsági, 
transzeurópai, regionális, helyi és városi 
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piaci szegmenséhez tartozó 
gördülőállományra, infrastruktúrára és 
forgalomirányításra, valamint a vasút és 
más közlekedési módok közötti 
intermodális összeköttetésekre, hogy a 
vasút használói számára vasúti utazási és 
szállítási igényeik tekintetében integrált, 
teljes körű megoldást nyújtson, a 
tranzakciók során nyújtott támogatástól 
kezdve egészen az utazás közbeni 
segítségnyújtásig.

személyszállítás piaci szegmenséhez 
tartozó gördülőállományra, elektronikus 
vasúti szállítási alkalmazásokra (ERTMS 
– Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer, ETCS – egységes európai 
vonatbefolyásoló rendszer), 
infrastruktúrára és forgalomirányításra, 
valamint a vasút és más közlekedési 
módok közötti intermodális 
összeköttetésekre, hogy a vasút használói 
számára vasúti utazási és szállítási igényeik 
tekintetében integrált és biztonságos, teljes 
körű megoldást nyújtson, a tranzakciók 
során nyújtott támogatástól kezdve egészen 
az utazás közbeni segítségnyújtásig.

Or. ro

Módosítás 61
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon az 
egységes európai vasúti térség 
megvalósításához, egy vonzóbb, 
versenyképesebb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, valamint a közúti és légi 
szállításról a vasúti szállítási módra való 
áttéréshez. Ez a megközelítés kiterjed az 
árufuvarozás, valamint a távolsági, 
regionális, helyi és városi személyszállítás 
piaci szegmenséhez tartozó 
gördülőállományra, infrastruktúrára és 
forgalomirányításra, valamint a vasút és 
más közlekedési módok közötti 
intermodális összeköttetésekre, hogy a 
vasút használói számára vasúti utazási és 

b) a vasúti rendszer és felhasználói által 
igényelt kutatás és innováció terén 
alkalmazott átfogó és összehangolt 
megközelítés révén hozzájáruljon egy 
globálisan versenyképes európai vasúti 
ágazat kialakításához, az egységes európai 
vasúti térség megvalósításához, egy 
vonzóbb, versenyképesebb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre 
való gyorsabb és alacsonyabb költségű 
átálláshoz, valamint a közúti és légi 
szállításról a vasúti szállítási módra való 
áttéréshez. Ez a megközelítés kiterjed az 
árufuvarozás, valamint a távolsági, 
regionális, helyi és városi személyszállítás 
piaci szegmenséhez tartozó 
gördülőállományra, infrastruktúrára és 
forgalomirányításra, valamint a vasút és 
más közlekedési módok közötti 
intermodális összeköttetésekre, hogy a 
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szállítási igényeik tekintetében integrált, 
teljes körű megoldást nyújtson, a 
tranzakciók során nyújtott támogatástól 
kezdve egészen az utazás közbeni 
segítségnyújtásig.

vasút használói számára vasúti utazási és 
szállítási igényeik tekintetében integrált, 
teljes körű megoldást nyújtson, a 
tranzakciók során nyújtott támogatástól 
kezdve egészen az utazás közbeni 
segítségnyújtásig.

Or. en

Módosítás 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós finanszírozású vasúti kutatási 
és innovációs tevékenységekkel 
kapcsolatban központi kapcsolattartó 
pontként szolgáljon, amely gondoskodik a 
projektek összehangolásáról, és 
valamennyi érdekelt fél számára biztosítja 
a szükséges információkat.

d) az uniós finanszírozású vasúti kutatási 
és innovációs tevékenységekkel 
kapcsolatban központi szerepet vállaljon, 
amely gondoskodik a projektek 
összehangolásáról, és valamennyi érdekelt 
fél számára biztosítja a szükséges 
információkat.

Or. en

Módosítás 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tevékenyen ösztönözze a teljes vasúti 
értékláncon belüli, illetve a hagyományos 
vasúti ágazaton kívüli valamennyi érdekelt 
fél részvételét és aktív szerepvállalását, 
különösen a következőkét: a vasúti 
berendezések gyártói (gördülőállomány és 
vonatirányító rendszerek), pályahálózat-
működtetők, vasúttársaságok (személy- és 
áruszállítás), vasúti járműlízinggel 

e) tevékenyen ösztönözze a teljes vasúti 
értékláncon belüli, illetve a hagyományos 
vasúti ágazaton kívüli valamennyi érdekelt 
fél részvételét és aktív szerepvállalását, 
különösen a következőkét: a vasúti 
berendezések gyártói (gördülőállomány és 
vonatirányító, valamint forgalomirányítási
rendszerek), pályahálózat-működtetők, 
vasúttársaságok (személy- és áruszállítás), 
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foglalkozó társaságok, tanúsító 
szervezetek, szakmai szövetségek, 
fogyasztói szervezetek (személy- és 
áruszállítás), valamint az érintett területen 
tevékeny tudományos intézmények vagy 
tudományos közösségek. A 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás20 szerinti kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételét 
ösztönözni kell.

vasúti járműlízinggel foglalkozó 
társaságok, tanúsító szervezetek, szakmai 
szövetségek, fogyasztói szervezetek 
(személy- és áruszállítás), valamint az 
érintett területen tevékeny tudományos 
intézmények vagy tudományos 
közösségek. A 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás20 szerinti kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételét 
ösztönözni kell.

__________________ __________________
20 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o)

20 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o)

Or. en

Módosítás 64
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tevékenyen ösztönözze a teljes vasúti 
értékláncon belüli, illetve a hagyományos 
vasúti ágazaton kívüli valamennyi érdekelt 
fél részvételét és aktív szerepvállalását, 
különösen a következőkét: a vasúti 
berendezések gyártói (gördülőállomány és 
vonatirányító rendszerek), pályahálózat-
működtetők, vasúttársaságok (személy- és 
áruszállítás), vasúti járműlízinggel 
foglalkozó társaságok, tanúsító 
szervezetek, szakmai szövetségek, 
fogyasztói szervezetek (személy- és 
áruszállítás), valamint az érintett területen 
tevékeny tudományos intézmények vagy 
tudományos közösségek. A 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás20 szerinti kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételét 
ösztönözni kell.

e) tevékenyen ösztönözze a teljes vasúti 
értékláncon belüli, illetve a hagyományos 
vasúti ágazaton kívüli valamennyi érdekelt 
fél részvételét és aktív szerepvállalását, 
különösen a következőkét: a vasúti 
berendezések gyártói (gördülőállomány és 
vonatirányító rendszerek), pályahálózat-
működtetők, vasúttársaságok (személy- és 
áruszállítás), vasúti járműlízinggel 
foglalkozó társaságok, tanúsító 
szervezetek, munkaügyi képviselők, 
szakmai szövetségek, fogyasztói 
szervezetek (személy- és áruszállítás), 
valamint az érintett területen tevékeny 
tudományos intézmények vagy 
tudományos közösségek. A 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás20 szerinti kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételét 
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ösztönözni kell.

__________________ __________________
20 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o)

20 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o)

Or. en

Indokolás

Jelentős hatást gyakorolhatnak a munkavállalókra, és különösen a munkahelyi biztonságra és 
a munkakörülményekre az új technológiák és technikai normák, bármennyire is technikainak 
tűnnek. Nem pusztán az ipari, hanem a szakszervezeti képviselők részvételéről is gondoskodni 
kell.

Módosítás 65
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kkv-k, egyetemek és 
kutatóközpontok részvételét ösztönző 
intézkedéseket hajtson végre. Ezzel 
összefüggésben meg kell határozni és 
kezelni kell a programba újonnan belépők 
részvételét gátló akadályokat.

Or. en

Módosítás 66
Maria Da Graça Carvalho

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

eb) a kutatás és innováció területén 
Európában fennálló megosztottság 
megszüntetésének elősegítése érdekében 
törekedjen a strukturális alapokkal a 
komplementaritásra és az erőteljes 
szinergiákra. Ahol lehetséges, elő kell 
mozdítani a két eszköz közötti 
interoperabilitást, és ösztönözni kell az 
együttes vagy összevont támogatásokat. 
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 elkülönüljenek, azonban 
kiegészítsék azokat.

Or. en

Módosítás 67
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a személy- és áruszállítási szolgáltatások 
iránti megnövekedett kereslet kielégítése 
céljából a vasúti szállítási rendszer 
kapacitásának 100%-os növelése;

b) a személy- és áruszállítási szolgáltatások 
iránti megnövekedett kereslet kielégítése 
céljából a vasúti szállítási rendszer 
kapacitásának növelése;

Or. ro

Módosítás 68
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vasúti szolgáltatások 
megbízhatóságának és pontosságának 
50%-os javítása;

c) a vasúti szolgáltatások 
megbízhatóságának és pontosságának 
javítása;

Or. ro

Módosítás 69
Bogusław Liberadzki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fához és ötvözetekhez hasonló 
megújuló elsődleges termékeknek a vasúti 
infrastruktúra elemeiként való használata 
alapján a fenntartható infrastrukturális 
elemek használata területén 50%-os 
növekedést kell elérni, különösen a 
talpfák impregnálására használt – 2018-
ban uniós előírások alapján megszűnő –
szer, a kreozot alternatívájának 
kidolgozására irányuló kutatási és 
innovációs tevékenységek révén;

Or. en

(Az Európai Parlament 2013. szeptember 10-i állásfoglalása az Európa fenntartható jövőbeni 
mobilitását célzó európai közlekedéstechnológiai stratégia előmozdításáról (2012/2298(INI))

Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) javított vasúti közlekedésbiztonsági 
előírások;

Or. ro

Módosítás 71
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Shift2Rail kezdeményezés 
finanszírozására nyújtott uniós 
hozzájárulás maximális összege (az EFTA
hozzájárulásával együtt) 450 millió EUR, 
amelyet az Unió általános költségvetésében 
a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendelt előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
valamint 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint. Ez az összeg magában foglalja az 
alábbiakat:

(1) A Shift2Rail kezdeményezés 
finanszírozására nyújtott uniós 
hozzájárulás maximális összege (az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás
[EFTA] tagállamainak hozzájárulásával 
együtt) 450 millió EUR, amelyet az Unió 
általános költségvetésében a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
valamint 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint. Ez az összeg magában foglalja az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 72
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett (2) Az (1) bekezdésben említett 
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hozzájárulás kiegészítésére további 
források is előirányozhatók olyan egyéb 
uniós eszközökből, amelyek célja az S2R 
közös vállalkozás megfelelően kidolgozott 
eredményeinek bevezetése.

hozzájárulás kiegészítésére további 
források is előirányozhatók olyan egyéb 
uniós eszközökből, amelyek célja az S2R 
közös vállalkozás megfelelően kidolgozott, 
innovatív eredményeinek bevezetése.

Or. en

Módosítás 73
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, 
valamint terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok;

d) a Bizottság terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok;
többek között a résztvevők számára 
biztosított egységes honlapon, valamint a 
„Horizont 2020” számára a Bizottság által 
kezelt egyéb elektronikus terjesztési 
eszközökön keresztül.

da) az S2R közös vállalkozás pályázati
felhívásainak közzétételére vonatkozó 
rendelkezések, és a résztvevők számára 
biztosított egységes honlapon, valamint a 
„Horizont 2020” számára a Bizottság által 
kezelt egyéb elektronikus terjesztési 
eszközökön keresztül.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 74
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – d pont



AM\1020418HU.doc 37/86 PE529.819v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, valamint 
terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok;

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, valamint 
terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok;
többek között a résztvevők számára 
biztosított egységes honlapon, valamint a 
„Horizont 2020” számára a Bizottság által 
kezelt egyéb elektronikus terjesztési 
eszközökön keresztül;

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 75
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, valamint 
terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok;

d) a Bizottság kutatási és innovációs 
szakpolitikájának kidolgozásához, valamint 
terjesztési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok, 
többek között az átfogó „Horizont 2020” 
adatbázisba [ECORDA] haladéktalanul 
beillesztendő, a pályázatokról és a 
támogatási megállapodásokról, valamint 
az azok partnereiről szóló teljes körű 
tájékoztatás;

Or. en
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Módosítás 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az S2R közös vállalkozás pályázati
felhívásainak közzétételére vonatkozó 
rendelkezések, többek között a résztvevők 
számára biztosított egységes honlapon és a 
„Horizont 2020” számára a Bizottság által 
kezelt egyéb elektronikus terjesztési 
eszközökön keresztül.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 77
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott természetbeni
hozzájárulások értékének meghatározása 
céljára a költségeket az adott szervek 
szokásos költségelszámolási gyakorlata 
szerint kell kimutatni, az adott szervek 
illetősége szerinti ország hatályos 
számviteli standardjainak és a hatályos 
nemzetközi számviteli standardoknak / 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardoknak megfelelően. A költségeket 
az érintett szerv által kijelölt független 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és az I. 
mellékletben szereplő alapszabály 15. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulások értékének 
meghatározása céljára a költségeket az 
adott szervek szokásos költségelszámolási 
gyakorlata szerint kell kimutatni, az adott 
szervek illetősége szerinti ország hatályos 
számviteli standardjainak és a hatályos 
nemzetközi számviteli standardoknak / 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardoknak megfelelően. A költségeket 
az érintett szerv által kijelölt független 
külső könyvvizsgálónak kell igazolnia. Az 



AM\1020418HU.doc 39/86 PE529.819v01-00

HU

külső könyvvizsgálónak kell igazolnia. A 
hozzájárulások értékének megállapítását 
az S2R közös vállalkozás ellenőrzi. 
További bizonytalanság esetén az S2R 
közös vállalkozás az értékmegállapításra 
vonatkozóan – az alapszabály 
20. cikkének megfelelően – ellenőrzést 
végezhet.

értékelési módszer megállapítását az S2R 
közös vállalkozás ellenőrizheti, 
amennyiben a tanúsításból adódóan
bármilyen bizonytalanság merül fel. E 
rendelet alkalmazásában, a további
tevékenységek során felmerült költségekre 
vonatkozóan nem végezhet ellenőrzést 
sem az S2R közös vállalkozás, sem pedig 
más uniós szerv.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 78
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 5. cikkben említett eseteken kívül a 
Bizottság az S2R közös vállalkozásnak 
juttatott uniós pénzügyi hozzájárulást 
megszüntetheti, arányosan csökkentheti 
vagy felfüggesztheti, illetve megindíthatja 
az I. mellékletben szereplő alapszabály 23. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
végelszámolási eljárást, ha a tagok vagy 
kapcsolt jogalanyaik a (2) bekezdésben 
meghatározott hozzájárulást nem 
biztosítják, vagy csak részben vagy 
késedelmesen biztosítják.

(6) Az 5. cikkben említett eseteken kívül a 
Bizottság az S2R közös vállalkozásnak 
juttatott uniós pénzügyi hozzájárulást 
megszüntetheti, arányosan csökkentheti 
vagy felfüggesztheti, illetve megindíthatja 
az I. mellékletben szereplő alapszabály 23. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
végelszámolási eljárást, ha a tagok vagy 
kapcsolt jogalanyaik a (2) bekezdésben 
meghatározott hozzájárulást nem 
biztosítják, vagy csak részben vagy 
késedelmesen biztosítják. A Bizottság 
döntése nem akadályozza meg a 
tagállamok vagy az S2R közös vállalkozás
részéről a közös vállalkozásra vonatkozó 
fent említett határozatról szóló értesítés 
időpontjáig már felmerült vagy kifizetett 
támogatható költségek megtérítését.

Or. en
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Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 79
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az S2R közös vállalkozás külön pénzügyi 
szabályzatot fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a …/EU 
rendeletben [Felhatalmazáson alapuló 
rendelet a költségvetési rendelet 209. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően.

A 12. cikk sérelme nélkül az S2R közös 
vállalkozás külön pénzügyi szabályzatot 
fogad el a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
209. cikkében és a …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a PPP-
kre vonatkozó költségvetésirendelet-
mintáról] foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 80
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az S2R közös vállalkozás külön pénzügyi 
szabályzatot fogad el a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a …/EU 
rendeletben [Felhatalmazáson alapuló 
rendelet a költségvetési rendelet 209. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 

A 12. cikk sérelme nélkül az S2R közös 
vállalkozás külön pénzügyi szabályzatot 
fogad el a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
209. cikkében és a …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a 
költségvetési rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó 
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foglaltaknak megfelelően. költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 81
Monica Luisa Macovei

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételeinek 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató felhatalmazást kap ezeknek a 
hatásköröknek a további átruházására.

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) 
bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételeinek 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató jelentést tesz az irányító 
testületnek az átruházott hatáskörökről és 
felhatalmazást kap ezeknek a 
hatásköröknek a további átruházására.

Or. en

Módosítás 82
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szerződésen kívüli felelősség esetén az 
S2R közös vállalkozás a tagállamok 
jogrendjében foglalt közös, általános 
elveknek megfelelően megtérít minden 
olyan kárt, amelyet feladatai teljesítése 

(2) Szerződésen kívüli felelősség esetén az 
S2R közös vállalkozás a tagállamok 
jogrendjében foglalt közös, általános 
elveknek megfelelően megtérít minden 
olyan kárt, amelyet feladatai teljesítése 
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során a személyzete okozott. során a személyzete vagy az irányító 
testület tagjai okoztak.

Or. en

Módosítás 83
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig
időközi értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság – független szakértők 
segítségével – 2017. június 30-ig időközi 
értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról. A Bizottság jelentést készít
az értékelésről, amely magában foglalja 
az időközi értékelés megállapításait és a 
Bizottság észrevételeit. Ezt a jelentést a 
Bizottság 2017. december 31-ig megküldi
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Az S2R időközi értékelésének eredményeit 
a részletes értékelés, valamint az 
1291/2013/EU rendelet 32. cikkében
említett időközi értékelés során figyelembe 
veszik.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 84
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig
időközi értékelést készít az S2R közös 

(1) A Bizottság – független szakértők 
segítségével – 2017. június 30-ig időközi 
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vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

értékelést készít a Clean Sky 2 közös 
vállalkozásról. A Bizottság jelentést készít 
az értékelésről, amely magában foglalja 
az időközi értékelés megállapításait és a 
Bizottság észrevételeit. Ezt a jelentést a 
Bizottság 2017. december 31-ig megküldi
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Az S2R időközi értékelésének eredményeit 
a részletes értékelés, valamint az 
1291/2013/EU rendelet 32. cikkében
említett időközi értékelés során figyelembe 
veszik.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 85
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az S2R közös 
vállalkozásról beleértve a kis- és 
középvállalkozások részvételét és a feléjük 
irányuló nyitottságot, valamint – különös 
hangsúlyt fektetve az adminisztratív 
kihívások vagy terhek kezelésére – az S2R 
közös vállalkozás adminisztratív 
működését. Az időközi értékelés 
megállapításait és észrevételeit a Bizottság 
2018. június 30-ig elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 86
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió az S2R 
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 966/2012/EU rendelet 60. cikkének 
(7) bekezdésétől és 209. cikkétől eltérve, az 
S2R közös vállalkozás költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítést a 
Tanács javaslatára az Európai Parlament
adja meg, az S2R közös vállalkozás 
pénzügyi szabályzatában rögzített 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye

Módosítás 87
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió az S2R 
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 966/2012/EU rendelet 60. cikkének 
(7) bekezdésétől és 209. cikkétől eltérve, az 
S2R közös vállalkozás költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítést a 
Tanács javaslatára az Európai Parlament 
adja meg, az S2R közös vállalkozás 
pénzügyi szabályzatában előírt eljárásnak 
megfelelően.

Or. en
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Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 88
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 az S2R 
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 966/2012/EU rendelet 60. cikkének 
(7) bekezdésétől és 209. cikkétől eltérve, a
költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió az S2R 
közös vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében az S2R közös 
vállalkozás pénzügyi szabályzatában előírt 
eljárásnak megfelelően az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására adott 
felmentvény részét képezi.

Or. en

Módosítás 89
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az S2R közös vállalkozás teljes körűen 
együttműködik a zárszámadási eljárásban 
részt vevő intézményekkel, és adott 
esetben megadja a szükséges kiegészítő 
információkat. Ezzel összefüggésben 
kérést kaphat arra vonatkozóan, hogy a 
megfelelő intézményekkel vagy szervekkel 
tartott értekezleteken képviseltesse magát, 
és segítse a Bizottság által felhatalmazott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 

törölve
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munkáját.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 90
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az S2R közös vállalkozás teljes körűen 
együttműködik a zárszámadási eljárásban 
részt vevő intézményekkel, és adott 
esetben megadja a szükséges kiegészítő 
információkat. Ezzel összefüggésben 
kérést kaphat arra vonatkozóan, hogy a 
megfelelő intézményekkel vagy szervekkel 
tartott értekezleteken képviseltesse magát, 
és segítse a Bizottság által felhatalmazott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
munkáját.

törölve

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 91
Christian Ehler

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

(1) Az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 19. cikke (4) bekezdésének 
sérelme nélkül az S2R közös vállalkozás a 
Bizottság alkalmazottainak, az S2R közös 
vállalkozás vagy a Bizottság által 
felhatalmazott egyéb személyeknek, 
valamint a Számvevőszéknek hozzáférést
biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, 
valamint az ellenőrzéseik elvégzéséhez 
szükséges minden információhoz, ideértve 
az elektronikus formátumú információkat 
is.

(1) Az S2R közös vállalkozás a Bizottság 
alkalmazottainak, a Bizottság vagy a közös 
vállalkozás által felhatalmazott egyéb 
személyeknek, valamint a 
Számvevőszéknek hozzáférést biztosít 
telephelyeihez és helyiségeihez, valamint 
az ellenőrzéseik elvégzéséhez szükséges 
minden információhoz, ideértve az 
elektronikus formátumú információkat is.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 92
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben szereplő 
alapszabály 19. cikke (4) bekezdésének 
sérelme nélkül az S2R közös vállalkozás a 
Bizottság alkalmazottainak, az S2R közös 
vállalkozás vagy a Bizottság által 
felhatalmazott egyéb személyeknek, 
valamint a Számvevőszéknek hozzáférést
biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, 
valamint az ellenőrzéseik elvégzéséhez 
szükséges minden információhoz, ideértve 
az elektronikus formátumú információkat 
is.

(1) Az S2R közös vállalkozás a Bizottság 
alkalmazottainak, az S2R közös 
vállalkozás vagy a Bizottság által 
felhatalmazott egyéb személyeknek, 
valamint a Számvevőszéknek hozzáférést 
biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, 
valamint az ellenőrzéseik elvégzéséhez 
szükséges minden információhoz, ideértve 
az elektronikus formátumú információkat 
is.
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Or. en

Módosítás 93
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az S2R közös vállalkozás 
személyzete, az ügyvezető igazgató és az 
irányító testület tagjai a feladataik 
ellátása során tudomásukra jutott 
csalásokról haladéktalanul értesítik az 
OLAF-ot anélkül, hogy ennek 
következtében ezekért bármilyen módon 
elszámoltathatóvá válnának.

Or. en

Módosítás 94
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020”-nak az európai 
kutatás- és innovációfinanszírozási 
környezet nagyobb mértékű 
egyszerűsítésének és harmonizációjának 
megvalósítására irányuló átfogó céljára 
tekintettel, az S2R közös vállalkozás 
kerülni fogja a „Horizont 2020”-tól eltérő 
szabályrendszereket.

Or. en

Módosítás 95
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Társult tag”: az a jogalany vagy 
jogalanyok azon csoportosulása vagy 
konzorciuma, amelyet a „Horizont 2020” 
keretprogramban részt vevő olyan tagállam 
vagy ország hozott létre, amely a 4. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint került kiválasztásra, és amely 
teljesíti a 4. cikk (3) és a 4. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeket, 
valamint amely ezen alapszabályt a 
jóváhagyó levél aláírásával elfogadta;

1. „Társult tag”: az a jogalany vagy 
jogalanyok azon csoportosulása vagy 
konzorciuma, amelyet a „Horizont 2020” 
keretprogramban részt vevő olyan tagállam 
vagy ország hozott létre, amely a 4. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint került kiválasztásra, és amely 
teljesíti a 4. cikk (3) és a 4. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeket, 
valamint amely – az irányításáért felelős 
testület által hozott határozatot követően –
ezen alapszabályt a jóváhagyó levél 
aláírásával elfogadta;

Or. en

Módosítás 96
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Az Uniótól eltérő alapító tag”: a II. 
mellékletben felsorolt hozzájárulók, akik 
egyenként vállalták, hogy az S2R közös 
vállalkozás időtartamára legalább 30 millió 
EUR hozzájárulást adnak, és jóváhagyó 
levél aláírásával elfogadták ezt az 
alapszabályt;

2. „Az Uniótól eltérő alapító tag”: a II. 
mellékletben felsorolt hozzájárulók, akik 
egyenként vállalták, hogy az S2R közös 
vállalkozás időtartamára legalább 30 millió 
EUR hozzájárulást adnak, és – az 
irányításáért felelős testület által hozott 
határozatot követően – a jóváhagyó levél 
aláírásával elfogadták ezt az alapszabályt;

Or. en

Módosítás 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Az Uniótól eltérő alapító tag”: a II. 
mellékletben felsorolt hozzájárulók, akik
egyenként vállalták, hogy az S2R közös 
vállalkozás időtartamára legalább 30 millió 
EUR hozzájárulást adnak, és jóváhagyó 
levél aláírásával elfogadták ezt az 
alapszabályt;

2. „Az Uniótól eltérő alapító tag”: azok az 
önálló jogi személyek, amelyek – közös 
jövőkép alapján – egyenként vállalták, 
hogy az S2R közös vállalkozás 
időtartamára legalább 30 millió EUR 
hozzájárulást adnak, és jóváhagyó levél 
aláírásával elfogadták ezt az alapszabályt. 
Ezeket a jogi személyeket II. melléklet 
sorolja fel;

Or. en

Módosítás 98
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „Innovációs programok”: azokra a (4) 
bekezdésben említett tematikus területekre 
utalnak, amelyek köré az S2R-főterv épül. 
Az innovációs programokat kapacitásuk 
szerint úgy kell megválasztani, hogy 
teljesítményük egy vagy több működési 
környezet vonatkozásában a legnagyobb 
haszonnal járjon, és tükrözze a 
vasúthálózati megközelítést. Az irányító 
testület e szerkezet módosítását célzó 
döntésétől függetlenül az S2R-főtervnek 
legalább az alábbi öt innovációs program 
létrehozását kell tartalmaznia:

3. „Innovációs programok”: azokra a (4) 
bekezdésben említett tematikus területekre 
utalnak, amelyek köré az S2R-főterv épül. 
Az innovációs programokat kapacitásuk
szerint úgy kell megválasztani, hogy 
teljesítményük egy vagy több működési 
környezet vonatkozásában a legnagyobb 
haszonnal járjon, és tükrözze a 
vasúthálózati megközelítést. 
Fogalommeghatározásuknak úttörő, 
innovatív ötletek fejlesztését és tesztelését 
is lehetővé kell tenniük. Az irányító 
testület e szerkezet módosítását célzó 
döntésétől függetlenül az S2R-főtervnek 
legalább az alábbi öt innovációs program 
létrehozását kell tartalmaznia:

Or. en
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Módosítás 99
Jens Rohde, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „Innovációs programok”: azokra a (4) 
bekezdésben említett tematikus területekre 
utalnak, amelyek köré az S2R-főterv épül. 
Az innovációs programokat kapacitásuk 
szerint úgy kell megválasztani, hogy 
teljesítményük egy vagy több működési 
környezet vonatkozásában a legnagyobb 
haszonnal járjon, és tükrözze a 
vasúthálózati megközelítést. Az irányító 
testület e szerkezet módosítását célzó 
döntésétől függetlenül az S2R-főtervnek 
legalább az alábbi öt innovációs program 
létrehozását kell tartalmaznia:

3. „Innovációs programok”: azokra a (4) 
bekezdésben említett tematikus területekre 
utalnak, amelyek köré az S2R-főterv épül. 
Az innovációs programokat kapacitásuk 
szerint úgy kell megválasztani, hogy 
teljesítményük egy vagy több működési 
környezet vonatkozásában a legnagyobb 
haszonnal járjon, és tükrözze a 
vasúthálózati és ügyfélorientált
megközelítést. Az irányító testület e 
szerkezet módosítását célzó döntésétől 
függetlenül az S2R-főtervnek legalább az 
alábbi öt innovációs program létrehozását 
kell tartalmaznia:

Or. en

Módosítás 100
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Költséghatékony és megbízható nagy 
kapacitású vonatok;

a) Költséghatékony és megbízható 
vonatok, köztük nagy kapacitású és 
nagysebességű vonatok

Or. en

Módosítás 101
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Fejlett közlekedésirányítási és ellenőrző 
rendszerek;

b) Fejlett közlekedésirányítási és ellenőrző 
rendszerek, amelyek célja az 
infrastruktúra és az üzemeltetés közötti 
kölcsönhatás javítása, és fejlesztik a 
különböző közlekedési módok közötti 
átjárhatóságot;

Or. en

Módosítás 102
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Költséghatékony és megbízható 
nagykapacitású infrastruktúra;

c) Költséghatékony és megbízható 
vonatok, köztük nagy kapacitású vonatok
és nagysebességű infrastruktúra;

Or. en

Módosítás 103
Bogusław Liberadzki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Költséghatékony és megbízható 
nagykapacitású infrastruktúra;

c) Költséghatékony, fenntartható és 
megbízható nagykapacitású infrastruktúra;

Or. en
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Módosítás 104
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A fenntartható és vonzó európai 
árufuvarozás technológiái;

e) A fenntartható és vonzó európai 
árufuvarozás technológiái, többek között az 
utasok és a kisáru-fuvarozás számára a 
jobb hozzáférhetőségre vonatkozó 
intermodalitás és moduláris koncepciók;

Or. en

Módosítás 105
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. szakasz (4) bekezdésében említett 
S2R-főtervben meghatározza a kiemelt 
kutatási és innovációs tevékenységeket, 
beleértve a nagyszabású demonstrációs 
tevékenységeket, amelyek arra szolgálnak, 
hogy gyorsítsák az egységes európai vasúti 
térség támogatásához és a vasúthálózat 
operatív kiválóságának megvalósításához 
szükséges integrált, átjárható és 
szabványosított technológiai innovációkat 
a kapacitás és a megbízhatóság növelése és 
a vasúti szállítás költségeinek csökkentése 
mellett;

a) az 1. szakasz (4) bekezdésében említett 
S2R-főtervben meghatározza a kiemelt 
kutatási és innovációs tevékenységeket, 
beleértve a nagyszabású demonstrációs 
tevékenységeket, amelyek arra szolgálnak, 
hogy gyorsítsák az egységes európai vasúti 
térség támogatásához és a vasúthálózat 
operatív kiválóságának és minőségének
megvalósításához szükséges integrált, 
átjárható és szabványosított technológiai 
innovációkat a kapacitás, teljesítmény, 
fenntarthatóság, átjárhatóság, 
intermodalitás és a megbízhatóság 
növelése és a vasúti szállítás költségeinek 
csökkentése mellett;

Or. en
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Módosítás 106
Jörg Leichtfried

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) összegyűjti a felhasználói igényeket, és 
meghatározza az átjárhatósági 
szabványokat abból a célból, hogy azok a 
kutatás és innováció terén való 
beruházások számára iránymutatásként 
szolgálhassanak az operatív és piacképes 
megoldások megtalálásához;

h) összegyűjti a felhasználói igényeket, és 
– az ERA és a nemzeti hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül –
iránymutatásokat határoz meg az
alkalmazandó átjárhatósági szabványokra 
vonatkozóan abból a célból, hogy azok a 
kutatás és innováció terén való 
beruházások számára iránymutatásként 
szolgálhassanak az operatív és piacképes 
megoldások megtalálásához;

Or. en

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy a közös vállalkozás nem új szabályozó testület. Az 
„átjárhatósági műszaki előírások” (TSI) kialakítására az „átjárhatóság”-ról szóló uniós 
irányelv (2008/57/EU irányelv) már biztosít jogi keretet. Ennek megfelelően a TSI-projekteket 
az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) készíti elő, amely a szövetségekkel és a szociális 
partnerekkel konzultálva vizsgálja meg az alrendszereket.

Módosítás 107
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) összegyűjti a felhasználói igényeket, és 
meghatározza az átjárhatósági 
szabványokat abból a célból, hogy azok a 
kutatás és innováció terén való 
beruházások számára iránymutatásként 
szolgálhassanak az operatív és piacképes 

h) összegyűjti a felhasználói igényeket, és 
meghatározza az átjárhatósági 
követelményeket és műszaki szabványokat 
abból a célból, hogy azok a kutatás és 
innováció terén való beruházások számára 
iránymutatásként szolgálhassanak az 
operatív és piacképes megoldások 
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megoldások megtalálásához; megtalálásához;

Or. en

Módosítás 108
Jens Rohde, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szoros és hosszú távú együttműködést 
hoz létre és alakít ki az Unió, a vasúti 
gyáripar és más érintettek között, az úttörő 
innovációk kifejlesztése és az innovatív 
megoldások erős piaci meghonosítása 
érdekében, a vasutat működtető vállalatok 
és más vasúti érintettek, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők bevonásával;

j) szoros és hosszú távú együttműködést 
hoz létre és alakít ki az Unió, a vasúti 
gyáripar és más érintettek között, az úttörő 
innovációk kifejlesztése és az innovatív 
megoldások erős piaci meghonosítása 
érdekében, a fogyasztói érdekképviseleti 
szervezetek, a vasutat működtető vállalatok 
és a magán- és közszférabeli egyéb vasúti 
érintett felek, valamint a hagyományos 
vasúti ágazaton kívüli szereplők 
bevonásával;

Or. en

Módosítás 109
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szoros és hosszú távú együttműködést 
hoz létre és alakít ki az Unió, a vasúti 
gyáripar és más érintettek között, az úttörő 
innovációk kifejlesztése és az innovatív 
megoldások erős piaci meghonosítása 
érdekében, a vasutat működtető vállalatok 
és más vasúti érintettek, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők bevonásával;

j) szoros és hosszú távú együttműködést 
hoz létre és alakít ki az Unió, a vasúti 
gyáripar és más érintettek között, az úttörő 
innovációk kifejlesztése és az innovatív 
megoldások erős piaci meghonosítása 
érdekében, különösen a vasutat működtető 
vállalatok és más vasúti érintettek valamint 
a hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők bevonásával, regionális szinten 
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is;

Or. en

Módosítás 110
Jens Rohde, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) foglalkozik a vasúti szakterületen 
folytatott nemzeti és nemzetközi kutatási és 
innovációs tevékenységekkel, különösen az 
Európai Vasúti Kutatási Tanácsadó Tanács 
(European Rail Research Advisory Council 
– ERRAC) révén, valamint az olyan egyéb 
kompetenciák tevékenységével, mint az 
Európai Közúti Közlekedési Kutatási 
Tanácsadó Tanács (European Road 
Transport Research Advisory Council –
ERTRAC), az Európai Repüléskutatási és 
Innovációs Tanácsadó Testület (Advisory 
Council for Aviation Research and 
Innovation in Europe – ACARE), a 
hajózási európai technológiai platform 
(Waterborne European Technology 
Platform), a jövőbeli gyártási technológiai 
platform (Future Manufacturing 
Technologies Platform), a fejlett mérnöki 
megoldások és technológiák platformja 
(Advanced Engineering Materials and 
Technologies Platform – EuMaT) és 
mások;

k) foglalkozik az érintettek széles körével 
– köztük kutatási szervezetekkel,
egyetemekkel stb. – és kapcsolatokat 
létesít a vasúti szakterületen folytatott 
nemzeti és nemzetközi kutatási és 
innovációs tevékenységekkel, különösen az 
Európai Vasúti Kutatási Tanácsadó Tanács 
(European Rail Research Advisory Council 
– ERRAC) révén, valamint az olyan egyéb 
kompetenciák tevékenységével, mint az 
Európai Közúti Közlekedési Kutatási 
Tanácsadó Tanács (European Road 
Transport Research Advisory Council –
ERTRAC), az Európai Repüléskutatási és 
Innovációs Tanácsadó Testület (Advisory 
Council for Aviation Research and 
Innovation in Europe – ACARE), a 
hajózási európai technológiai platform 
(Waterborne European Technology 
Platform), a jövőbeli gyártási technológiai 
platform (Future Manufacturing 
Technologies Platform), a fejlett mérnöki 
megoldások és technológiák platformja 
(Advanced Engineering Materials and 
Technologies Platform – EuMaT) és 
mások;

Or. en

Módosítás 111
Josefa Andrés Barea
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) kapcsolatot tart az érintettek széles 
körével, ideértve a kutatási szervezeteket 
és az egyetemeket;

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) kapcsolatot tart az érintettek széles 
körével, ideértve a kutatási szervezeteket 
és az egyetemeket;

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményeit tükrözi.

Módosítás 113
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
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elfogadása esetén az S2R közös vállalkozás 
e rendelet II. mellékletében felsorolt, az 
Uniótól eltérő alapító tagjai és a 4. cikknek 
megfelelően kiválasztandó társult tagok. 
Ezekre a tagokra együttesen az Uniótól 
eltérő tagokként kell hivatkozni.

elfogadása esetén – az irányításukért 
felelős testület a határozatát követően – az 
S2R közös vállalkozás e rendelet II. 
mellékletében felsorolt, az Uniótól eltérő 
alapító tagjai és a 4. cikknek megfelelően 
kiválasztandó társult tagok. Ezekre a 
tagokra együttesen az Uniótól eltérő 
tagokként kell hivatkozni.

Or. en

Módosítás 114
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az S2R közös vállalkozás 
e rendelet II. mellékletében felsorolt, az 
Uniótól eltérő alapító tagjai és a 4. cikknek 
megfelelően kiválasztandó társult tagok. 
Ezekre a tagokra együttesen az Uniótól 
eltérő tagokként kell hivatkozni.

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén – az irányításukért 
felelős testület a határozatát követően – az 
S2R közös vállalkozás e rendelet II. 
mellékletében felsorolt, az Uniótól eltérő 
alapító tagjai és a 4. cikknek megfelelően 
kiválasztandó társult tagok. Ezekre a 
tagokra együttesen az Uniótól eltérő 
tagokként kell hivatkozni.

Or. en

Módosítás 115
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben az S2R bármely tagja a 
megállapodás szerinti pénzügyi 
hozzájárulására vonatkozó 
kötelezettségvállalásait illetően 
késedelembe esik, az ügyvezető igazgató 
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ezt írásban rögzíti, és ésszerű határidőt 
tűz, amelyen belül a késedelmet orvosolni 
kell. Ha a helyzetet nem orvosolják e 
határidőn belül, az ügyvezető igazgató 
összehívja az irányító testület ülését, hogy 
döntsön arról, hogy a kötelezettségek 
teljesítéséig a késedelembe eső tag 
tagságát vissza kell-e vonni vagy valamely 
egyéb intézkedést kell-e megtenni. Az 
irányító testület – a meghallgatását és a 
rendezési eljárás felajánlását követően –
első lépésben felfüggesztheti az összes 
olyan tagnak a szavazati jogát, aki nem 
tesz eleget kötelezettségeinek.

Or. en

Módosítás 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az S2R közös vállalkozás társult tagjait 
nyílt, megkülönböztetésmentes 
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani. Az első, társult tagságra 
irányuló felhívást az S2R közös 
vállalkozás létrehozását követően 
legkésőbb három hónapon belül kell 
elindítani. Minden további pályázatot az
S2R-főterv végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. Minden felhívást közzé kell tenni az
S2R honlapján és közölni kell az államok 
képviselői csoportján, valamint egyéb 
csatornákon keresztül annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az S2R-főterv céljai 
elérése érdekében történő legszéleskörűbb 
részvétel. Az S2R közös vállalkozás 
ösztönzi a kkv-knak és a teljes vasúti 
értéklánc szereplőinek, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívül eső 

2. Az S2R közös vállalkozás társult tagjait
– a Bizottság által indított és az irányító 
testület átlátható értékelésének tárgyát 
képező – nyílt, megkülönböztetésmentes 
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani. Ez az értékelésen alapuló 
kiválasztás többek között figyelembe veszi 
a pályázó S2R közös vállalkozás céljainak 
elérése tekintetében fennálló relevanciáját 
és lehetséges hozzáadott értékét, a pályázó 
pénzügyi megbízhatóságát, valamint az 
S2R célkitűzései tekintetében fennálló 
esetleges összeférhetetlenségeket.
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szereplőknek a részvételét.

Or. en

Módosítás 117
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az S2R közös vállalkozás társult tagjait 
nyílt, megkülönböztetésmentes 
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani. Az első, társult tagságra 
irányuló felhívást az S2R közös 
vállalkozás létrehozását követően 
legkésőbb három hónapon belül kell 
elindítani. Minden további pályázatot az
S2R-főterv végrehajtásához szükséges 
kulcsképességek figyelembevételével kell 
kiírni. Minden felhívást közzé kell tenni az
S2R honlapján és közölni kell az államok 
képviselői csoportján, valamint egyéb 
csatornákon keresztül annak érdekében, 
hogy biztosított legyen az S2R-főterv céljai 
elérése érdekében történő legszéleskörűbb 
részvétel. Az S2R közös vállalkozás 
ösztönzi a kkv-knak és a teljes vasúti 
értéklánc szereplőinek, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívül eső 
szereplőknek a részvételét.

2. Az S2R közös vállalkozás társult tagjait
– a Bizottság által indított és az irányító 
testület átlátható értékelésének tárgyát 
képező – nyílt, megkülönböztetésmentes 
versenypályázati felhívás útján kell 
kiválasztani. Ez az értékelésen alapuló 
kiválasztás többek között figyelembe veszi 
a pályázó S2R közös vállalkozás céljainak 
elérése tekintetében fennálló relevanciáját 
és lehetséges hozzáadott értékét, a pályázó 
pénzügyi megbízhatóságát, valamint az 
S2R célkitűzései tekintetében fennálló 
esetleges összeférhetetlenségeket.

Or. en

Módosítás 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az értékelés eredményeire figyelemmel 
a Bizottság a végleges határozatot a 
földrajzi egyensúly, valamint a kkv-k, a 
kutatási közösség és a teljes vasúti 
értéklánc szereplői, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők kiegyensúlyozott részvétele 
biztosításának szem előtt tartásával hozza 
meg.

Or. en

Módosítás 119
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az értékelés eredményeire figyelemmel 
a Bizottság a végleges határozatot a 
földrajzi egyensúly, valamint a kkv-k, a 
kutatási közösség és a teljes vasúti 
értéklánc szereplői, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők kiegyensúlyozott részvétele 
biztosításának szem előtt tartásával hozza 
meg.

Or. en

Módosítás 120
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányító testület a társult tagságra 3. Az irányító testület a társult tagságra 
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irányuló kérelmeket többek között a 
pályázó által az S2R közös vállalkozás 
céljai elérését segítő lehetséges hozzáadott 
érték, a pályázó pénzügyi eredményessége 
és bármely lehetséges összeférhetetlenség 
figyelembevételével vizsgálja meg. Ezt 
követően dönt a kérelemről.

irányuló kérelmeket többek között a 
pályázó által az S2R közös vállalkozás 
céljai elérését segítő lehetséges hozzáadott 
érték, a pályázó pénzügyi eredményessége 
és bármely lehetséges összeférhetetlenség 
figyelembevételével átlátható módon 
vizsgálja meg. Ezt követően dönt a 
kérelmekről. A végleges határozatnak
biztosítania kell a földrajzi egyensúlyt.

Or. en

Módosítás 121
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A társult tagság megszerzéséhez 
szükséges minimális saját hozzájárulás 
azon innovációs program költségvetésének 
2,5 %-a, amelyben a társult tag részt vesz.

4. A társult tagság megszerzéséhez 
szükséges minimális saját hozzájárulás 
azon innovációs program költségvetésének 
2%-a, amelyben a társult tag részt vesz.

Or. en

Módosítás 122
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az S2R közös vállalkozás bármely tagja 
megszüntetheti a tagságát. A megszűnés a 
többi tagnak küldött értesítéstől számított 
hat hónap múlva válik érvényessé és 
visszavonhatatlanná. A volt tagot ettől 
kezdve semmilyen kötelezettség nem 
terheli azokon kívül, amelyeket az S2R 
közös vállalkozás a tagság megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy nála 

5. Az S2R közös vállalkozás bármely tagja 
megszüntetheti a tagságát. A megszűnés a 
többi tagnak küldött értesítéstől számított 
hat hónap múlva válik érvényessé és 
visszavonhatatlanná. A volt tagot ettől 
kezdve semmilyen kötelezettség nem 
terheli azokon kívül, amelyeket az S2R 
közös vállalkozás a tagság megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy nála 
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felmerültek. felmerültek. Ilyen esetekben a tagságát 
megszüntető tag és az S2R között fennálló 
pénzügyi kötelezettségek elszámolására 
számlát kell nyitni.

Or. en

Módosítás 123
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az S2R közös vállalkozásban fennálló 
tagság kizárólag az irányító testület 
előzetes és egyhangú hozzájárulásával 
ruházható át harmadik félre.

6. Az S2R közös vállalkozásban fennálló 
tagság kizárólag az irányító testület 
előzetes és egyhangú hozzájárulásával 
ruházható át harmadik félre. E 
beleegyezésről tájékoztatni kell a 
Bizottságot, amely kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 124
Bogusław Liberadzki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság két képviselője; a) a Bizottság három képviselője;

Or. en

Módosítás 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak [azaz legalább 30 
millió EUR hozzájárulás vállalásának] 
önálló jogalanyként megfelelő társult 
tagok képviselettel rendelkeznek az 
irányító testületben. Ezeket az egyéb
képviselőket az S2R közös vállalkozás 
irányító testülete jelöli ki,– a területi 
képviselet szempontjából és garantálva a
teljes vasúti értéklánc, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők képviseletét – a szereplők
kiegyensúlyozott képviseletének 
biztosítása érdekében. Ezek közül legalább 
kettőnek vasúti vállalkozások képviselői 
közül kell kikerülnie.

Or. en

Módosítás 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak [azaz legalább 30 
millió EUR hozzájárulás vállalásának] 
önálló jogalanyként megfelelő társult 
tagok képviselettel rendelkeznek az 
irányító testületben. Az egyéb képviselőket 
az S2R közös vállalkozás irányító testülete 
jelöli ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
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képviseletének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 127
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak [azaz legalább 30 
millió EUR hozzájárulás vállalásának] 
önálló jogalanyként megfelelő társult 
tagok képviselettel rendelkeznek az 
irányító testületben. Az egyéb képviselőket 
az S2R közös vállalkozás irányító testülete 
jelöli ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 128
Jens Rohde, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak önálló 
jogalanyként megfelelő, valamint a 2. cikk 
(2) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban 
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kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

szereplő célkitűzések eléréséhez 
hozzájáruló társult tagok képviselettel 
rendelkeznek az irányító testületben. Az 
egyéb képviselőket az S2R közös 
vállalkozás irányító testülete jelöli ki, a 
teljes vasúti értéklánc szereplői, valamint a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli 
szereplők kiegyensúlyozott képviseletének 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az irányító testület ilyen jellegű társult tagjai a Shift2Rail közös vállalkozás 
általános célkitűzéseinek eléréséhez is hozzájáruljanak.

Módosítás 129
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy 
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében. A 
végleges kiválasztásnak biztosítani kell a 
földrajzi egyensúlyt.

Or. en

Módosítás 130
Bogusław Liberadzki
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább egy
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

c) az 1. cikk (3) bekezdésében 
említetteknek megfelelően innovációs 
programonként a társult tagok legalább két
képviselője. Ezeket a képviselőket az S2R 
közös vállalkozás irányító testülete jelöli 
ki, a teljes vasúti értéklánc szereplői, 
valamint a hagyományos vasúti ágazaton 
kívüli szereplők kiegyensúlyozott 
képviseletének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 131
Jörg Leichtfried

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) legalább egy munkaügyi képviselő

Or. en

Indokolás

A munkavállalókra is érdekelt félként kell tekinteni, mivel az új technológiák fejlődése 
közvetlenül érinti őket. Amennyiben emberi tényezőkről is szó van, figyelembe kell venni a 
munkaügyi és a szociális szempontokat.

Módosítás 132
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 5 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Vasúti Ügynökség egy Az Európai Vasúti Ügynökség egy 
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képviselője és elnöke vagy az államok 
képviselői csoportjának alelnöke 
megfigyelőként vesz részt az irányító 
testület ülésein.

képviselője és elnöke vagy az államok 
képviselői csoportjának alelnöke 
megfigyelőként vesz részt az irányító 
testület ülésein, valamint részt vesz 
tanácskozásain, szavazati joggal azonban 
nem rendelkezik.

A tudományos bizottság elnökének –
amennyiben feladatkörébe tartozó 
kérdéseket vitatnak meg – joga van 
megfigyelőként részt venni az irányító 
testület ülésein és részt venni annak 
tanácskozásain, szavazati joggal azonban 
nem rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 133
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 5 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Vasúti Ügynökség egy 
képviselője és elnöke vagy az államok 
képviselői csoportjának alelnöke 
megfigyelőként vesz részt az irányító 
testület ülésein.

Az Európai Vasúti Ügynökség egy 
képviselője megfigyelőként vesz részt az 
irányító testület ülésein.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.
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Módosítás 134
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 5 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államok képviselői csoportja elnökének 
vagy alelnökének joga van megfigyelőként 
részt venni az irányító testület ülésein és 
részt venni annak tanácskozásain, 
szavazati joggal azonban nem rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 135
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 5 pont – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság elnökének –
amennyiben feladataival kapcsolatos 
kérdéseket vitatnak meg – joga van 
megfigyelőként részt venni az irányító 
testület ülésein és részt venni annak 
tanácskozásain, szavazati joggal azonban 
nem rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.
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Módosítás 136
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 5 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament Közlekedési 
Bizottsága elnökének vagy alelnökének 
joga van megfigyelőként részt venni az 
irányító testület ülésein.

Or. en

Módosítás 137
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányító testületen belül 
betöltött szerepében a szinergiáknak az 
együttműködésen alapuló kutatások 
tárgyát képező prioritások meghatározása 
során történő előmozdítása érdekében az 
S2R közös vállalkozás tevékenységei és a 
„Horizont 2020” vonatkozó tevékenységei 
közötti koordináció biztosítására 
törekszik.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 138
Josefa Andrés Barea
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A Bizottság az irányító testületen belül 
betöltött szerepében a szinergiáknak az 
együttműködésen alapuló kutatások 
tárgyát képező prioritások meghatározása 
során történő előmozdítása érdekében az 
S2R közös vállalkozás tevékenységei és a 
„Horizont 2020” vonatkozó tevékenységei 
közötti koordináció biztosítására 
törekszik.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) határoz az irányító testület végleges 
összetételéről, különösen az 1. cikk (2) 
bekezdésében szereplő kritériumoknak 
megfelelő társult tagokon kívüli társult 
tagok képviselőinek kijelölése révén. A 
végleges kiválasztás biztosítja a kkv-k és a 
teljes vasúti értéklánc – többek között a 
hagyományos vasúti ágazaton kívüli –
szereplők kiegyensúlyozott részvételét;

Or. en
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Módosítás 140
Monica Luisa Macovei

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően.

1. Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, érdemei, dokumentált 
igazgatási és irányítási képességei, 
valamint az érintett területen szerzett 
szakértelme és tapasztalata alapján, egy 
pályázati felhívásnak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és másutt való 
meghirdetését követően megrendezett nyílt 
és átlátható versenyvizsga után, az 
Európai Parlament kedvező véleménye 
alapján.

A kinevezést megelőzően az irányító 
testület által kiválasztott jelöltnek 
válaszolnia kell az Európai Parlament 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságában és Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságában helyet foglaló képviselők 
által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 141
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően.

1. Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően. Az 
Európai Parlament kifogásolási joggal 
rendelkezik.
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Or. en

Módosítás 142
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) rendszeresen tájékoztatja az államok 
képviselői csoportját és a tudományos 
bizottságot a tanácsadói szerepükkel 
összefüggő valamennyi kérdésről;

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.

Módosítás 143
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) rendszeresen tájékoztatja az államok 
képviselői csoportját és a tudományos 
bizottságot a tanácsadói szerepükkel 
összefüggő valamennyi kérdésről;

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.
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Módosítás 144
Monica Luisa Macovei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ügyvezető igazgató programirodát 
hoz létre az ebből a rendeletből eredő 
támogatási feladatok elvégzésére, melyért
az ügyvezető igazgató felel. A 
programirodát az S2R közös vállalkozás 
személyzete alkotja, amely főként a 
következő feladatokat hajtja végre:

5. Az ügyvezető igazgató programirodát 
hoz létre az ebből a rendeletből eredő 
támogatási feladatok elvégzésére, amelyért
az ügyvezető igazgató felel.

Az ügyvezető igazgató a közös vállalkozás 
létrehozását követő hat hónapon belül 
megállapítja a következőket:

– csalás elleni stratégia,

– az összeférhetetlenség megelőzésére és 
kezelésére szolgáló stratégia; és

– a visszaélést jelentő személyek védelmét 
szolgáló stratégia.

Az ügyvezető igazgató e stratégiákat 
benyújtja az irányító testületnek. Az 
ügyvezető igazgató megállapítja az egyes 
stratégiák rendszeres felülvizsgálatának 
menetét és a stratégiák végrehajtási 
szabályait.

A programirodát az S2R közös vállalkozás 
személyzete alkotja, amely főként a 
következő feladatokat hajtja végre:

Or. en

Módosítás 145
Evžen Tošenovský

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

Az Európai Vasúti Ügynökség 
megfigyelői státuszt kap az irányító 
testületben, és hozzájárul az S2R-főterv 
meghatározásához és végrehajtásához, 
különösen az alábbi tanácsadói feladatok 
ellátása révén:

Az Európai Vasúti Ügynökség hozzájárul 
az S2R-főterv meghatározásához és 
végrehajtásához, különösen az alábbi 
tanácsadói feladatok ellátása révén:

Or. en

Módosítás 146
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) javaslatot tesz az S2R-főterv és az éves 
munkatervek lehetséges módosításaira, 
különösen az egységes európai vasúti 
térség megvalósításából adódó kutatási 
igények lefedésének biztosítása érdekében;

a) javaslatot tesz az S2R-főterv és az éves 
munkatervek lehetséges módosításaira, 
különösen az egységes európai vasúti 
térség megvalósításából adódó kutatási 
igények lefedésének biztosítása érdekében, 
valamint megbizonyosodik e 
módosításoknak a 2. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott célkitűzések
szempontjából meglévő jelentőségéről;

Or. en

Módosítás 147
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
e) pontjában említett érintettekkel folytatott 
konzultációt követően javaslatot tesz a 

b) az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
e) pontjában említett érintettekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást nyújt 
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kutatási, a fejlesztési és a validálási 
tevékenységek műszaki szabványaira azzal 
a céllal, hogy biztosítsa az eredmények 
átjárhatóságát és biztonságosságát;

a műszaki szabványokat eredményező
kutatási és fejlesztési tevékenységekkel 
kapcsolatban, azzal a céllal, hogy 
biztosítsa az eredmények átjárhatóságát és 
biztonságosságát;

Or. en

Módosítás 148
Jörg Leichtfried

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
e) pontjában említett érintettekkel folytatott 
konzultációt követően javaslatot tesz a 
kutatási, a fejlesztési és a validálási 
tevékenységek műszaki szabványaira azzal 
a céllal, hogy biztosítsa az eredmények 
átjárhatóságát és biztonságosságát;

b) az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
e) pontjában említett érintettekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást 
javasol a kutatási, a fejlesztési és a 
validálási tevékenységekre azzal a céllal, 
hogy biztosítsa az eredmények 
átjárhatóságát és biztonságosságát;

Or. en

Módosítás 149
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégiai irányítás és az S2R-főterv 
aktualizálása, valamint a célkitűzéseinek 
megvalósítása irányában tett haladás;

a) a stratégiai irányítás és az S2R-főterv 
meghatározása és aktualizálása, valamint a 
célkitűzéseinek megvalósítása irányában 
tett haladás;

Or. en
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Módosítás 150
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kapcsolódó nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs programok állása, az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve a megfelelő 
technológiák bevezetését;

a) a kapcsolódó nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs programok állása, és 
a szinergiák kihasználása érdekében az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve a megfelelő 
technológiák bevezetését;

Or. en

Módosítás 151
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az államok képviselői csoportja 
rendszeres tájékoztatást kap többek között 
az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott intézkedésekben való 
részvételről, minden pályázati felhívásról 
és minden projekt végrehajtásáról, a más 
uniós programokkal fennálló 
szinergiákról, valamint az S2R 
költségvetéséről.

Or. en

Indokolás

A módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó háromoldalú egyeztetés 
eredménye.
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Módosítás 152
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az államok képviselői csoportja 
rendszeres tájékoztatást kap többek között 
az S2R közös vállalkozás által 
finanszírozott intézkedésekben való 
részvételről, minden pályázati felhívásról 
és minden projekt végrehajtásáról, a más 
uniós programokkal fennálló 
szinergiákról, valamint az S2R 
költségvetéséről.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 153
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az államok képviselőinek csoportja saját 
kezdeményezése alapján ajánlásokat 
készíthet az S2R közös vállalkozás
számára szakmai, vállalatirányítási és 
pénzügyi kérdésekben, különösen, ha azok 
nemzeti vagy regionális érdekeket 
érintenek. Az S2R közös vállalkozás
tájékoztatja az államok képviselőinek 
csoportját az említett ajánlásokat követően 
hozott intézkedésekről.

6. Az államok képviselőinek csoportja saját 
kezdeményezése alapján ajánlásokat 
készíthet az irányító testület számára 
szakmai, vállalatirányítási és pénzügyi 
kérdésekben, különösen, ha azok nemzeti 
vagy regionális érdekeket érintenek. Az 
irányító testület tájékoztatja az államok 
képviselőinek csoportját az említett 
ajánlásokat követően hozott 
intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 154
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2. cikkben említett feladatok 
végrehajtására az S2R közös vállalkozás 
irányító testülete meghatározott számú 
munkacsoportot hozhat létre azon 
tevékenységek megvalósítására, amelyeket 
az irányító testület ruházott rá. Ezek a 
munkacsoportok szakértőkből állnak és 
átlátható módon működnek.

1. A 2. cikkben említett feladatok 
végrehajtására az S2R közös vállalkozás 
irányító testülete meghatározott számú 
munkacsoportot hozhat létre azon 
tevékenységek megvalósítására, amelyeket 
az irányító testület ruházott rá. Ezek a 
munkacsoportok – többek között kutatási 
szervezetek, kkv-k, vasúttársaságok –
szakértőiből állnak és átlátható módon 
működnek.

Or. en

Módosítás 155
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2. cikkben említett feladatok 
végrehajtására az S2R közös vállalkozás 
irányító testülete meghatározott számú 
munkacsoportot hozhat létre azon 
tevékenységek megvalósítására, amelyeket 
az irányító testület ruházott rá. Ezek a 
munkacsoportok szakértőkből állnak és 
átlátható módon működnek.

1. A 2. cikkben említett feladatok 
végrehajtására az S2R közös vállalkozás 
irányító testülete meghatározott számú 
munkacsoportot hozhat létre azon 
tevékenységek megvalósítására, amelyeket 
az irányító testület ruházott rá. Ezek a 
munkacsoportok megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szakértőkből 
állnak és átlátható módon működnek.

Or. en



PE529.819v01-00 80/86 AM\1020418HU.doc

HU

Módosítás 156
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 15 rész – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagok és kapcsolt 
jogalanyaik természetbeni hozzájárulása, 
amely a közvetett cselekvések 
végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a 
közös vállalkozás hozzájárulásával és az 
Unió e költségek fedezéséhez nyújtott 
egyéb hozzájárulásával csökkentett 
költségeik fedezéséből áll.

b) az Uniótól eltérő tagok és kapcsolt 
jogalanyaik természetbeni vagy pénzbeli 
hozzájárulása, amely a közvetett 
cselekvések végrehajtásával kapcsolatban 
felmerült, a közös vállalkozás 
hozzájárulásával és az Unió e költségek 
fedezéséhez nyújtott egyéb 
hozzájárulásával csökkentett költségeik 
fedezéséből áll.

Or. en

Módosítás 157
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legfeljebb 40 %-ot kitevő összeget kell 
az Uniótól eltérő alapító tagok és kapcsolt 
jogalanyaik számára kiosztani.

törölve

Or. en

Módosítás 158
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 rész – 1 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 30 %-ot kitevő összeget kell a 
társult tagok és kapcsolt jogalanyaik 
számára kiosztani.

törölve

Or. en

Módosítás 159
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 30 %-ot kitevő összeget 
versenypályázati és ajánlattételi felhívások
útján kell kiosztani.

c) legalább 100%-ot kitevő összeget 
versenypályázati és ajánlattételi felhívások 
útján kell kiosztani.

Or. en

Módosítás 160
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügyvezető igazgatónak minden év
február 15-ig az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

2. Az ügyvezető igazgatónak minden 
pénzügyi év lezárását követő két hónapon 
belül az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

Or. en
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Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 161
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügyvezető igazgatónak minden év
február 15-ig az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

2. Az ügyvezető igazgatónak minden 
pénzügyi év lezárását követő két hónapon 
belül az irányító testület elé kell 
terjesztenie jóváhagyásra az S2R közös 
vállalkozás által az előző naptári évben, 
különösen az arra az évre szóló éves 
munkatervvel kapcsolatban elért haladást 
bemutató éves tevékenységi jelentést. A 
jelentésben tájékoztatást kell adni többek 
között az alábbiakról:

Or. en

Módosítás 162
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az S2R (2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott) célkitűzései 
megvalósításának irányában tett 
előrelépés és az e célkitűzések eléréséhez 
szükséges további tevékenységekre 
vonatkozó javaslatok.

Or. en
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Módosítás 163
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az S2R közös vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

törölve

Or. en

Módosítás 164
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az S2R közös vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

3. A következő pénzügyi év március 1-jéig
az S2R közös vállalkozás számvitelért 
felelős tisztviselője megküldi az előzetes 
beszámolót a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

A következő pénzügyi év március 31-ig az 
S2R közös vállalkozás elküldi a 
költségvetésének végrehajtásáról és 
pénzgazdálkodásáról szóló jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek.

Az 966/2012/EK, Euratom rendelet 148. 
cikke alapján az S2R közös vállalkozás 
előzetes beszámolójára vonatkozó 
számvevőszéki észrevételek kézhezvételét 
követően a számvitelért felelős tisztviselő 
elkészíti az S2R közös vállalkozás végleges 
beszámolóját, amelyet az ügyvezető 
igazgató az irányító testület elé terjeszt 
véleményezésre.

Az irányító testület véleményt ad ki az S2R 
közös vállalkozás végleges 
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beszámolójáról.

Az ügyvezető igazgató a végleges 
beszámolót minden pénzügyi évet 
követően július 1-jéig az irányító testület 
véleményével együtt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

A végleges beszámolót a következő év 
november 15-ig közzéteszik az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Az ügyvezető igazgató szeptember 30-ig 
választ küld a Számvevőszék éves 
jelentésében megfogalmazott 
észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a 
választ az irányító testületnek is megküldi.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 165. 
cikke (3) bekezdésével összhangban az 
ügyvezető igazgató az Európai Parlament 
kérésére benyújt a Parlamentnek minden, 
a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre 
történő szabályszerű alkalmazásához 
szükséges információt.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 165
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az S2R közös vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet 
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

törölve
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Az S2R közös vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

Or. en

Indokolás

Horizontális kérdés. Ez a módosítás az innovációs beruházási csomagra vonatkozó 
háromoldalú egyeztetés eredményét tükrözi.

Módosítás 166
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az S2R közös vállalkozás elszámolását 
független könyvvizsgáló szervezet 
vizsgálja meg, a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

4. A következő pénzügyi év március 1-jéig
az S2R közös vállalkozás számvitelért 
felelős tisztviselője megküldi az előzetes 
beszámolót a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselőjének és a Számvevőszéknek..

A következő pénzügyi év március 31-ig az 
S2R közös vállalkozás elküldi a 
költségvetésének végrehajtásáról és 
pénzgazdálkodásáról szóló jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek.

Az 966/2012/EK, Euratom rendelet 148. 
cikke alapján az S2R közös vállalkozás 
előzetes beszámolójára vonatkozó 
számvevőszéki észrevételek kézhezvételét 
követően a számvitelért felelős tisztviselő 
elkészíti az S2R közös vállalkozás végleges 
beszámolóját, amelyet az ügyvezető 
igazgató az irányító testület elé terjeszt 
véleményezésre.

Az irányító testület véleményt ad ki az S2R 
közös vállalkozás végleges 
beszámolójáról.

Az ügyvezető igazgató a végleges 
beszámolót minden pénzügyi évet 
követően július 1-jéig az irányító testület 
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véleményével együtt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

A végleges beszámolót a következő év 
november 15-ig közzéteszik az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Az ügyvezető igazgató szeptember 30-ig 
választ küld a Számvevőszék éves 
jelentésében megfogalmazott 
észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a 
választ az irányító testületnek is megküldi.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 165. 
cikke (3) bekezdésével összhangban az 
ügyvezető igazgató az Európai Parlament 
kérésére benyújt a Parlamentnek minden, 
a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre 
történő szabályszerű alkalmazásához 
szükséges információt.

Or. en

Módosítás 167
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az S2R közös vállalkozás elszámolását a 
Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en


