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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása 
érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös 
vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013) 503 final),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. és 188. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0254/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A(z) …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet13a („Horizont 2020”) 
célja, hogy a „Horizont 2020” égisze alatt 
biztosított finanszírozás és a köz-magán 
társulások keretében nyújtott 
magánszektorbeli források 
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összekapcsolásával növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, ahol a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a magánbefektetések 
mozgósításához és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. E partnerségeknek a hosszú 
távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá felelősséget kell 
vállalniuk céljaik eléréséért, és 
összhangban kell állniuk az Unió 
kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiai céljaival. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitottnak, 
átláthatónak, hatékonynak és 
eredményesnek kell lennie, és e 
partnerségek adott területein működő 
érdekelt felek széles köre számára kell 
részvételi lehetőséget biztosítania. Az Unió 
ilyen társulásokban való részvétele a 
Szerződés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat értelmében 
létrehozott közös vállalkozásoknak 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
formájában valósulhat meg.
___________________
13a Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i …/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL …).

Or. en

Indokolás

A kiegészítés hangsúlyozza a „Horizont 2020” keretprogramról folytatott tárgyalások során a 
köz-magán társulásokra vonatkozóan elfogadott fontos elveket, valamint azt, hogy e 
társulások mire hivatottak. A módosítás összhangban áll a keretprogram (40) 
preambulumbekezdésével.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A „Horizont 2020” 
keretprogrammal és a(z) …/2013/EU 
tanácsi határozattal13b (a „Horizont 2020” 
egyedi program) összhangban támogatás 
nyújtható a „Horizont 2020” keretében 
létrehozott közös vállalkozásoknak a 
„Horizont 2020” keretprogramban és a 
„Horizont 2020” egyedi programban 
meghatározott feltételek mellett, különös 
tekintettel a „Horizont 2020”  25. cikkére, 
továbbá a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott általános 
elvek teljes körű tiszteletben tartása 
mellett, különös tekintettel a nyílt 
hozzáférésre és a nemek közötti 
egyenlőségre.
___________________
13b A Tanács 2013 …-i …/2013/EU 
határozata a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról (HL …).

Or. en

Indokolás

Hivatkozni kell a keretprogramra és az egyedi programra is, ami azért fontos, hogy 
szemléltessék a keretprogram 25. cikkének és az ott megfogalmazott elveknek való 
megfelelést.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai légiforgalmi szolgáltatás 
(ATM) korszerűsítésére irányuló egységes 

(1) Az európai légiforgalmi szolgáltatás 
(ATM) korszerűsítésére irányuló egységes 
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európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási 
kutatás (SESAR-projekt) az egységes 
európai égbolt technológiai pillére. Célja, 
hogy 2030-ig az Unió számára a légi 
közlekedés biztonságos és környezetbarát 
fejlesztését lehetővé tevő hatékony 
légiforgalmi irányítási infrastruktúra 
alakuljon ki.

európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási 
kutatás (SESAR-projekt) az egységes 
európai égbolt technológiai pillére. Célja, 
hogy 2030-ig a légi közlekedés 
biztonságos, környezetbarát és 
energiahatékony fejlesztését lehetővé tevő
hatékony légiforgalmi irányítási 
infrastruktúrát alakítson ki az Unióban. 
Célja továbbá, hogy az 
energiahatékonyság érdekében integrálja 
a légi járművek sebességének 
szabályozását, ezáltal csökkentve a légi 
közlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatását.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A(z) …/2013/EU rendelet értelmében a 
„Horizont 2020” közös vállalkozásokon 
keresztül történő végrehajtása csak akkor 
valósulhat meg, ha a partnerségek más 
formái nem teljesítenék a célkitűzéseket, 
vagy nem teremtenék elő a szükséges 
tőkebevonást. Ez a közös vállalkozás 
megfelel különösen a „Horizont 2020” 25. 
cikke szerint alapított köz-magán 
társulásokra vonatkozó feltételeknek és 
kritériumoknak.

__________________
16 HL … [Horizont 2020 egyedi program]

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közös vállalkozás azon tagjainak 
tagsági viszonyát, akik az Unió 2014–
2020-as pénzügyi keretéből finanszírozott 
tevékenységekben nem vesznek részt, 
2016. december 31-ig meg kell szüntetni.

(10) A közös vállalkozás azon tagjainak 
tagsági viszonyát, akik az Unió 2014–
2020-as pénzügyi keretéből finanszírozott 
tevékenységekben nem vesznek részt, 
2016. december 31-ig meg kell szüntetni. 
Az Unió 2014–2020-as pénzügyi keretéből 
végrehajtandó tevékenységek 
vonatkozásában nyílt felhívást kell 
közzétenni új tagok számára.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A közös vállalkozásnak 
továbbiakban is nyitottnak kell maradnia, 
és valamennyi tagállamból az érdekeltek –
köztük a kkv-k – lehető legszélesebb körű
részvételét és képviseletét kell ösztönöznie, 
új tagok csatlakozása és egyéb részvételi 
formák révén. A részvétellel továbbá 
biztosítani kell a légtérfelhasználók, a 
léginavigációs szolgáltatók, a repülőterek, 
valamint a katonai, a szakmai személyzet 
és a gyártók közötti megfelelő egyensúlyt, 
és lehetőségeket kell kínálni a kkv-k, a 
tudományos körök és a kutatószervezetek 
számára.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A „Horizont 2020” keretprogram 
előírja, hogy biztosítani kell a nemek 
közötti egyenlőség ügyének, valamint – a 
kutatás és az innováció tartalmát illetően 
– a nemekkel kapcsolatos dimenzió 
érvényesülésének eredményes 
előmozdítását. Különleges figyelmet kell 
fordítani a nemek közötti egyensúly 
biztosítására – az adott területen uralkodó 
körülményeknek megfelelően – az 
elbírálást végző testületekben, valamint az 
olyan szervekben, mint a tanácsadó és 
szakértői csoportok. A nemekkel 
kapcsolatos dimenziót a stratégiákban, a 
programokban és a projektekben 
megfelelően integrálni kell a kutatás és az 
innováció tartalmába, és azt a kutatási 
ciklus valamennyi szakaszában nyomon 
kell követni.

Or. en

Módosítás 8

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

Hatályos szöveg Módosítás

-a) A (1) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:

(1) SESAR közös vállalkozás néven 
létrejön egy közös vállalkozás (a közös 
vállalkozás), amelynek elsődleges célja az 
európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítésére és a biztonság fokozására 
irányuló projekt (a SESAR-projekt)

„(1) Létrejön a SESAR közös vállalkozás 
(a közös vállalkozás), amelynek elsődleges 
célja a(z) …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet* („Horizont 2020”) 
végrehajtásához való hozzájárulás –
különös tekintettel az intelligens, 
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kiépítési szakaszához tartozó 
tevékenységek irányítása.

környezetbarát és integrált közlekedési 
kihívásra –, valamint az európai 
légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére 
és a biztonság fokozására irányuló projekt 
kiépítési szakaszához tartozó 
tevékenységek irányítása.
___________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
…-i …/2013/EU rendelete a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL …).

Or. en

Indokolás

A kiegészítés pontosítani kívánja, hogy a SESAR-nak a „Horizont 2020” keretében 
megállapított kutatási és innovációs célkitűzéseket kell követnie.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
219/2007/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
600 millió EUR21, amelyet a „Horizont 
2020” és különösen a társadalmi 
kihívások III. pillére alatt az intelligens, 
környezetbarát és integrált közlekedési 
kihívás számára elkülönített költségvetési 
előirányzatokból kell kifizetni.

__________________ __________________
21 Jelenlegi árakon számított 
hozzávetőleges összeg. Ez az összeg a 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság számára az „Intelligens, 

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

környezetbarát és integrált közlekedés” 
témakörében a költségvetési hatóság által a 
pénzügyi kimutatás végleges változatában 
jóváhagyott végleges összegtől függ.

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk
Értékelés

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

A közös vállalkozás tevékenységeinek 
megkezdése után háromévenként és hat 
hónappal a közös vállalkozás megszűnését 
követően a Bizottság értékeli e rendelet 
végrehajtását és a közös vállalkozás által 
elért eredményeket, elsősorban az adott 
időszakban elért konkrét eredmények 
hatására és hatékonyságára 
összpontosítva, az ATM-főtervvel 
összhangban. Az értékelésnek az 
alkalmazott munkamódszerekre, valamint 
a közös vállalkozás általános pénzügyi 
helyzetére is ki kell terjednie. A Bizottság 
ezen értékelések eredményeit közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – -1 pont (új)
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az igazgatási tanács összetétele és 
elnöksége megfelel a „Horizont 2020” 16. 
cikkének, és biztosítja a nemek közötti 
egyensúlyt.”

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 6 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő bekezdés lép:

(2) A 6. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(2) A (1) bekezdésben említett szabályok 
legalább a következőkre terjednek ki:
a) kötelezettséget állapítanak meg az 
igazgatási tanács tagjaira, az ügyvezető
igazgatóra, a közös vállalkozás tagjaira és 
az Ügynökség személyi állományára 
vonatkozóan, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tegyenek a függetlenségüket esetlegesen 
befolyásoló érdekeltségükről;
b) előírják, hogy az a) pontban említett 
nyilatkozatoknak pontosnak és 
hiánytalannak kell lenniük, az érintett 
személyeknek a nyilatkozatokat tisztségük 
elfoglalásakor írásban kell megtenniük, és 
azokat személyi helyzetük megváltozása 
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esetén meg kell újítaniuk és 
nyilvánosságra kell hozniuk;
c) egyértelmű és objektív kritériumokat 
tartalmaznak az a) pont szerint tett 
nyilatkozatok értékelésére vonatkozóan, 
biztosítják e kritériumok következetes 
alkalmazását, és elrendelik, hogy a 
nyilatkozatokat ellenőrizni kell, 
amennyiben velük kapcsolatban 
bármilyen aggály merül fel;
d) egy eljárást tartalmaznak annak 
biztosítására, hogy a függetlenségüket az 
ülés egyik napirendi pontjának 
vonatkozásában esetlegesen befolyásoló 
érdekeltséggel rendelkező személyek ne 
vehessenek részt a nyilvános ajánlati 
felhívások előkészítésében, értékelésében 
vagy odaítélési eljárásában, amennyiben 
tulajdonosai, képviselői olyan szerveknek, 
amelyek potenciális részvételre jelentkezők 
lehetnek egy nyilvános ajánlati 
felhívásban, vagy ilyen szervekhez őket 
partnerségi megállapodás köti, vagy egyéb 
lehetséges összeférhetetlenséget 
azonosítottak velük kapcsolatban;
e) egyértelmű és következetes elvet és 
eljárásokat tartalmaznak a szabályok 
megszegésének kezelésére, többek között 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
szankciókat;
f) megfelelő kötelező képzést írnak elő az 
ügyvezető igazgató, a közös vállalkozás 
teljes személyzete és az igazgatási tanács 
tagjai számára az összeférhetetlenségről;
g) kiterjednek azon helyzettel kapcsolatos 
kérdésekre, amikor lejár az adott személy 
közös vállalkozásban betöltött tisztsége.

Or. en

Indokolás

Az új szöveg az ITRE bizottságban a GNSS Ügynökségről már elfogadott szövegen alapul, és 
alaposan szabályozni kívánja az összeférhetetlenséget, előírva a felek számára, hogy 
nyilatkozzanak az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról, és meghatározza az 
összeférhetetlenség kezelésére szolgáló eljárást, mivel túl gyakran fordul elő, hogy 
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érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, de nem eszerint járnak el.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató az egyéb 
alkalmazottak alkalmazási feltételei 
2. cikkének a) pontja értelmében a közös 
vállalkozás ideiglenes alkalmazottjaként 
tevékenykedik. Az ügyvezető igazgatót 
nyílt és átlátható kiválasztási eljárást 
követően a Bizottság által javasolt jelöltek 
közül az igazgatási tanács jelöli ki.

Az ügyvezető igazgató az egyéb 
alkalmazottak alkalmazási feltételei 
2. cikkének a) pontja értelmében a közös 
vállalkozás ideiglenes alkalmazottjaként 
tevékenykedik. Az ügyvezető igazgatót 
nyílt és átlátható kiválasztási eljárást 
követően a Bizottság által javasolt jelöltek 
közül az igazgatási tanács jelöli ki a 
„Horizont 2020” 16. cikkével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös vállalkozás a „Horizont 
2020” 16. cikkével összhangban biztosítja 
a szerződésekben és a támogatási 
megállapodásokban a nemek közötti 
egyensúlyt.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a SESAR közös vállalkozás 2024-ig való meghosszabbítására irányuló 
bizottsági javaslatot a „Horizont 2020” innovációs beruházási csomagjának fontos részeként. 
Ez a közös vállalkozás folytatni fogja az egységes európai égbolt (SES) keretében nyújtott 
légiforgalmi szolgáltatásokkal (ATM) kapcsolatos kutatás és innováció összehangolt 
megközelítését.

A 6. cikk módosításával kapcsolatban az előadó úgy véli, hogy a SESAR-nak szigorú 
összeférhetetlenségi politikát kell követnie, előírva a felek számára, hogy nyilatkozzanak az 
összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról, és meghatározva az összeférhetetlenség 
kezelésére szolgáló eljárást, mivel túl gyakran fordul elő, hogy érdekeltségi nyilatkozatot 
tesznek, de nem eszerint járnak el.

Az inkább horizontális módosításokat illetően az előadó arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a „Horizont 2020” csak akkor legyen végrehajtható a 187. cikk szerinti köz-magán 
társulásokon keresztül, ha a partnerségek más formái nem teljesítenék a célkitűzéseket, vagy 
nem teremtenék elő a szükséges tőkebevonást. Az irányításnak és a működésnek nyitottnak, 
átláthatónak, hatékonynak és eredményesnek kell lennie, és az adott szakterületeiken működő
érdekelt felek széles köre számára kell részvételi lehetőséget biztosítania. Az előadó ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tiszteletben tartsák a „Horizont 2020” keretprogramról 
folytatott tárgyalások során a köz-magán társulásokról elfogadott elveket, valamint azt, hogy e 
társulások mire hivatottak. Mindez a nyitottság, az átláthatóság, a nyílt hozzáférés és 
különösen a nemek közötti egyenlőség szempontjából fontos, amelyekkel kapcsolatban az 
előadó módosításokat nyújtott be annak érdekében, hogy érvényt szerezzen a „Horizont 2020” 
rendelet 15. cikkében foglalt, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseknek.

Nyilvánvaló, hogy a „Horizont 2020” végrehajtási intézkedéseként a SESAR-nak 
összhangban kell állnia a „Horizont 2020” kutatási és innovációs prioritásaival, az intelligens, 
környezetbarát és integrált közlekedési kihívásban meghatározottak szerint. Az előadó e 
tekintetben módosításokat eszközölt.

Végezetül az előadó meg kívánja említeni, hogy ezt a közös vállalkozást a „Horizont 2020” 
részvételi szabályaival összhangban, eltérések nélkül hajtják végre. A mentesítési eljárás a 
költségvetési rendelet 208. cikke alapján változatlan marad, a költségvetést pedig a „Horizont 
2020” vonatkozásában hozzáigazították a többéves pénzügyi keret eredményéhez.


