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Módosítás 198
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás lehető 
legnagyobb hatásának elérése és az Unió 
szakpolitikai célkitűzéseihez való 
leghatékonyabb hozzájárulás érdekében 
a(z) [XXXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet10 (a továbbiakban: a Horizont 
Európáról szóló rendelet) létrehozta a 
magán- és/vagy közszektorbeli 
partnerekkel való európai partnerségek 
szakpolitikai és jogi keretét. Az európai 
partnerségek a Horizont Európa 
szakpolitikai megközelítésének 
kulcsfontosságú elemei. Ezeket azért 
hozták létre, hogy megvalósítsák a 
Horizont Európa által célzott uniós 
prioritásokat, és hogy egyértelmű hatást 
gyakoroljanak az EU és polgárai javára, 
amely partnerségben hatékonyabban érhető 
el, mint egyedül az Unió által, egy olyan 
stratégiai jövőkép révén, amelyet a 
partnerek kölcsönösen elfogadnak, és 
amely iránt elkötelezettek.

(1) Az uniós finanszírozás lehető 
legnagyobb hatásának elérése és az Unió 
szakpolitikai célkitűzéseihez való 
leghatékonyabb hozzájárulás érdekében 
a(z) [XXXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet10 (a továbbiakban: a Horizont 
Európáról szóló rendelet) létrehozta a 
magán- és/vagy közszektorbeli 
partnerekkel való európai partnerségek 
szakpolitikai és jogi keretét. Az európai 
partnerségek a Horizont Európa 
szakpolitikai megközelítésének 
kulcsfontosságú elemei. Ezeket azért 
hozták létre, hogy megvalósítsák a 
Horizont Európa által célzott uniós 
kötelezettségvállalásokat és prioritásokat, 
és hogy egyértelmű hatást gyakoroljanak 
az EU, annak polgárai és a környezet 
javára, amely partnerségben 
hatékonyabban érhető el, mint egyedül az 
Unió által, egy olyan stratégiai jövőkép 
révén, amelyet a partnerek kölcsönösen 
elfogadnak, és amely iránt elkötelezettek.

_________________ _________________
10 HL [….]. 10 HL [….].

Or. en

Módosítás 199
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Horizont Európa „Globális (2) A Horizont Európa „Globális 
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kihívások és európai ipari 
versenyképesség” pilléréhez tartozó 
európai partnerségek különösen fontos 
szerepet játszanak az olyan stratégiai 
célkitűzések elérésében, mint a 
fenntartható fejlődési célok, valamint a 
zöld és digitális Európa felé való átállás 
felgyorsítása, és hozzá kell járulniuk a 
Covid19-hez kapcsolódó példátlan 
válságból való kilábaláshoz. Az európai 
partnerségek olyan összetett, határokon 
átnyúló kihívásokkal foglalkoznak, 
amelyek integrált megközelítést 
igényelnek. Lehetővé teszik az e rendeletet 
kísérő hatásvizsgálatokban ismertetett 
átalakító hatású, rendszerszintű és piaci 
hiányosságok kezelését azáltal, hogy az 
értékláncok és az ökoszisztémák 
szereplőinek széles körét összefogják, hogy 
egy közös jövőképen munkálkodjanak, 
amelyet konkrét ütemtervekké alakítanak 
át, a tevekénységeiket pedig 
összehangoltan hajtsák végre. Emellett 
lehetővé teszik az erőfeszítéseknek és az 
erőforrásoknak a közös prioritásokra való 
összpontosítását az összetett kihívások 
megoldása érdekében.

kihívások és európai ipari 
versenyképesség” pilléréhez tartozó 
európai partnerségek különösen fontos 
szerepet játszanak az olyan stratégiai 
célkitűzések elérésében, mint az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai, az Unió 
Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalása, valamint a zöld és 
digitális Európa elérésének felgyorsítása, 
és hozzá kell járulniuk a Covid19-hez 
kapcsolódó példátlan válságból való 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
szempontból reziliens kilábaláshoz. Az 
európai partnerségek olyan összetett, 
határokon átnyúló kihívásokkal 
foglalkoznak, amelyek integrált 
megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik 
az e rendeletet kísérő hatásvizsgálatokban 
ismertetett átalakító hatású, rendszerszintű 
és piaci hiányosságok kezelését azáltal, 
hogy az értékláncok és az ökoszisztémák 
szereplőinek széles körét összefogják, hogy 
egy közös jövőképen munkálkodjanak, 
amelyet konkrét ütemtervekké alakítanak 
át, a tevékenységeiket pedig 
összehangoltan hajtsák végre. Emellett 
lehetővé teszik az erőfeszítések és 
erőforrások közös prioritásokra való 
összpontosítását az összetett kihívások 
társadalom javára történő megoldása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 200
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Horizont Európa „Globális 
kihívások és európai ipari 
versenyképesség” pilléréhez tartozó 
európai partnerségek különösen fontos 
szerepet játszanak az olyan stratégiai 

(2) A Horizont Európa „Globális 
kihívások és európai ipari 
versenyképesség” pilléréhez tartozó 
európai partnerségek különösen fontos 
szerepet játszanak az olyan stratégiai 
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célkitűzések elérésében, mint a 
fenntartható fejlődési célok, valamint a 
zöld és digitális Európa felé való átállás 
felgyorsítása, és hozzá kell járulniuk a 
Covid19-hez kapcsolódó példátlan 
válságból való kilábaláshoz. Az európai 
partnerségek olyan összetett, határokon 
átnyúló kihívásokkal foglalkoznak, 
amelyek integrált megközelítést 
igényelnek. Lehetővé teszik az e rendeletet 
kísérő hatásvizsgálatokban ismertetett 
átalakító hatású, rendszerszintű és piaci 
hiányosságok kezelését azáltal, hogy az 
értékláncok és az ökoszisztémák 
szereplőinek széles körét összefogják, hogy 
egy közös jövőképen munkálkodjanak, 
amelyet konkrét ütemtervekké alakítanak 
át, a tevekénységeiket pedig 
összehangoltan hajtsák végre. Emellett 
lehetővé teszik az erőfeszítéseknek és az 
erőforrásoknak a közös prioritásokra való 
összpontosítását az összetett kihívások 
megoldása érdekében.

célkitűzések elérésében, mint a 
fenntartható fejlődési célok, valamint a 
zöld és digitális Európa felé való átállás 
felgyorsítása, és hozzá kell járulniuk a 
Covid19-hez kapcsolódó példátlan 
válságból való kilábaláshoz Európa ipari 
vezető szerepének erősítésével 
összhangban. Az európai partnerségek 
olyan összetett, határokon átnyúló 
kihívásokkal foglalkoznak, amelyek 
integrált megközelítést igényelnek. 
Lehetővé teszik az e rendeletet kísérő 
hatásvizsgálatokban ismertetett átalakító 
hatású, rendszerszintű és piaci 
hiányosságok kezelését azáltal, hogy az 
értékláncok és az ökoszisztémák 
szereplőinek széles körét összefogják, hogy 
egy közös jövőképen munkálkodjanak, 
amelyet konkrét ütemtervekké alakítanak 
át, a tevékenységeiket pedig 
összehangoltan hajtsák végre. Emellett 
lehetővé teszik az erőfeszítéseknek és az 
erőforrásoknak a közös prioritásokra való 
összpontosítását az összetett kihívások 
megoldása érdekében.

Or. en

Módosítás 201
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tudományos kiválóság 
garantálása érdekében és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkével 
összhangban biztosítani kell a 
tudományos kutatás szabadságát, elő kell 
mozdítani a tudományos integritás 
legmagasabb szintű normáit, és 
alapértelmezés szerint egyik közös 
vállalkozás sem zárhat ki semmilyen 
technológiát politikai elfogultság miatt, 
mivel ez ellentétes lenne a tudomány 
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alapjaival;

Or. en

Módosítás 202
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, a kutatóhelyeket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közfeladatokat ellátó szerveket, valamint a 
civil társadalmi szervezeteket, például a 
kutatást és innovációt támogató és/vagy 
megvalósító alapítványokat. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy a stratégiai területeken 
ne sérüljenek az Unió érdekei.

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, a kkv-kat és az induló 
vállalkozásokat, a kutatóhelyeket, a helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közfeladatokat ellátó szerveket, valamint a 
civil társadalmi szervezeteket, például a 
kutatást és innovációt támogató és/vagy 
megvalósító alapítványokat. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy az Unió nyitott gazdaság 
mellett valósíthassa meg stratégiai 
autonómiáját.

Or. en

Módosítás 203
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, a kutatóhelyeket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közfeladatokat ellátó szerveket, valamint a 
civil társadalmi szervezeteket, például a 
kutatást és innovációt támogató és/vagy 
megvalósító alapítványokat. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy a stratégiai területeken ne 
sérüljenek az Unió érdekei.

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, az egyetemeket, a kutatóhelyeket, a 
helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi 
szintű közfeladatokat ellátó szerveket, 
valamint a civil társadalmi szervezeteket, 
köztük a kutatást és innovációt támogató 
és/vagy megvalósító alapítványokat és nem 
kormányzati szervezeteket. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy a stratégiai területeken ne 
sérüljenek az Unió érdekei.

Or. en

Indokolás

A Horizont Európáról szóló [...] rendelet 2. cikkének (3) bekezdésével való összhang 
megteremtése

Módosítás 204
Marisa Matias

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, a kutatóhelyeket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közfeladatokat ellátó szerveket, valamint a 

(3) A prioritások és a hatás elérése 
érdekében az európai partnerségeket az 
érintett európai érdekelt felek széles körű 
bevonásával kell kialakítani, ideértve az 
ipart, a kutatóhelyeket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közfeladatokat ellátó szerveket, valamint a 
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civil társadalmi szervezeteket, például a 
kutatást és innovációt támogató és/vagy 
megvalósító alapítványokat. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy a stratégiai területeken ne 
sérüljenek az Unió érdekei.

civil társadalmi szervezeteket, például a 
kutatást és innovációt támogató és/vagy 
megvalósító alapítványokat. E 
partnerségeknek azon intézkedések közé 
kell tartozniuk, amelyek erősítik a magán- 
és/vagy közszektorbeli partnerek közötti 
együttműködést nemzetközi szinten, 
többek között azáltal, hogy 
összekapcsolják a kutatási és innovációs 
programokat a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházásokkal, ami 
kölcsönösen előnyös az emberek és a 
vállalkozások számára, és mindeközben 
biztosítják, hogy a stratégiai területeken ne 
sérüljön az Unió függetlensége.

Or. en

Módosítás 205
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Adott esetben a partnerségeknek 
figyelembe kell venniük az (EU) 2020/852 
rendelet 3. cikkében foglalt technikai 
vizsgálati kritériumokat és az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikkében foglalt, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
mint olyan eszközt, amely javítja 
projektjeik készenlétét és a zöld 
finanszírozáshoz való hozzáférését, ami 
döntő fontosságú lesz a piaci elterjedés és 
az általuk biztosított innovatív 
technológiák és megoldások szélesebb 
körű bevezetése szempontjából. A 
technikai vizsgálati kritériumok 
középpontjában tudományos bizonyítékok 
állnak. A partnerségek által folytatott 
kutatásnak és innovációnak fontos 
szerepet kell játszania abban, hogy segítse 
a gazdasági szereplőket, hogy teljesítsék 
vagy meghaladják a rendeletben 

törölve
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meghatározott szabványokat és 
küszöbértékeket, valamint hogy a 
technikai vizsgálati kritériumokat 
naprakészen tartsák és összhangba hozzák 
az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 206
Marisa Matias

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Adott esetben a partnerségeknek 
figyelembe kell venniük az (EU) 2020/852 
rendelet 3. cikkében foglalt technikai 
vizsgálati kritériumokat és az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikkében foglalt, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
mint olyan eszközt, amely javítja 
projektjeik készenlétét és a zöld 
finanszírozáshoz való hozzáférését, ami 
döntő fontosságú lesz a piaci elterjedés és 
az általuk biztosított innovatív 
technológiák és megoldások szélesebb 
körű bevezetése szempontjából. A 
technikai vizsgálati kritériumok 
középpontjában tudományos bizonyítékok 
állnak. A partnerségek által folytatott 
kutatásnak és innovációnak fontos szerepet 
kell játszania abban, hogy segítse a 
gazdasági szereplőket, hogy teljesítsék 
vagy meghaladják a rendeletben 
meghatározott szabványokat és 
küszöbértékeket, valamint hogy a technikai 
vizsgálati kritériumokat naprakészen 
tartsák és összhangba hozzák az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel.

(7) A partnerségeknek figyelembe kell 
venniük az (EU) 2020/852 rendelet 3. 
cikkében foglalt technikai vizsgálati 
kritériumokat és az (EU) 2020/852 rendelet 
17. cikkében foglalt, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet, mint olyan eszközt, 
amely javítja projektjeik készenlétét és a 
zöld finanszírozáshoz való hozzáférését, 
ami döntő fontosságú lesz a piaci elterjedés 
és az általuk biztosított innovatív 
technológiák és megoldások szélesebb 
körű bevezetése szempontjából. A 
technikai vizsgálati kritériumok 
középpontjában tudományos bizonyítékok 
állnak. A partnerségek által folytatott 
kutatásnak és innovációnak fontos szerepet 
kell játszania abban, hogy segítse a 
gazdasági szereplőket, hogy teljesítsék 
vagy meghaladják a rendeletben 
meghatározott szabványokat és 
küszöbértékeket, valamint hogy a technikai 
vizsgálati kritériumokat naprakészen 
tartsák és összhangba hozzák az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 207
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Adott esetben a partnerségeknek 
figyelembe kell venniük az (EU) 2020/852 
rendelet 3. cikkében foglalt technikai 
vizsgálati kritériumokat és az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikkében foglalt, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
mint olyan eszközt, amely javítja 
projektjeik készenlétét és a zöld 
finanszírozáshoz való hozzáférését, ami 
döntő fontosságú lesz a piaci elterjedés és 
az általuk biztosított innovatív 
technológiák és megoldások szélesebb 
körű bevezetése szempontjából. A 
technikai vizsgálati kritériumok 
középpontjában tudományos bizonyítékok 
állnak. A partnerségek által folytatott 
kutatásnak és innovációnak fontos szerepet 
kell játszania abban, hogy segítse a 
gazdasági szereplőket, hogy teljesítsék 
vagy meghaladják a rendeletben 
meghatározott szabványokat és 
küszöbértékeket, valamint hogy a technikai 
vizsgálati kritériumokat naprakészen 
tartsák és összhangba hozzák az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel.

(7) A partnerségeknek figyelembe kell 
venniük az (EU) 2020/852 rendelet 3. 
cikkében foglalt technikai vizsgálati 
kritériumokat és az (EU) 2020/852 rendelet 
17. cikkében foglalt, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet, mint olyan eszközt, 
amely javítja projektjeik készenlétét és a 
zöld finanszírozáshoz való hozzáférését, 
ami döntő fontosságú lesz a piaci elterjedés 
és az általuk biztosított innovatív 
technológiák és megoldások szélesebb 
körű bevezetése szempontjából. A 
technikai vizsgálati kritériumok 
középpontjában tudományos bizonyítékok 
állnak. A partnerségek által folytatott 
kutatásnak és innovációnak fontos szerepet 
kell játszania abban, hogy segítse a 
gazdasági szereplőket, hogy teljesítsék 
vagy meghaladják a rendeletben 
meghatározott szabványokat és 
küszöbértékeket, valamint hogy a technikai 
vizsgálati kritériumokat naprakészen 
tartsák és összhangba hozzák az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 208
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a mindenki számára 
egyenlő esélyek és a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítését, 
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beleértve a nemekkel kapcsolatos 
dimenziónak a K+I tartalomba történő 
beemelését. Törekedni kell a nemek 
közötti egyensúly hiánya mögött álló okok 
kezelésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani 
a nemek egyensúlyának lehető 
legnagyobb mértékű biztosítására a közös 
vállalkozások valamennyi szervében, 
valamint az értékelő testületekben és más 
érintett tanácsadó szervekben, például a 
szakértői csoportokban.

Or. en

Módosítás 209
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közös vállalkozások által végzett 
kutatási és innovációs tevékenységeket a 
Horizont Európából kell finanszírozni. A 
maximális hatás elérése érdekében a közös 
vállalkozásoknak szoros szinergiákat kell 
kialakítaniuk más uniós programokkal és 
finanszírozási eszközökkel, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
programokkal és finanszírozási 
eszközökkel, a gazdasági és társadalmi 
kohézió növelése és az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében.

(10) A közös vállalkozások által végzett 
kutatási és innovációs tevékenységeket a 
Horizont Európából kell finanszírozni, és 
azoknak hozzá kell járulniuk a 
keretprogramnak az éghajlati szempontok 
legalább 35%-os érvényesítésére 
vonatkozó célkitűzéséhez. A maximális 
hatás elérése érdekében a közös 
vállalkozásoknak szoros szinergiákat kell 
kialakítaniuk más uniós programokkal és 
finanszírozási eszközökkel, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
programokkal és finanszírozási 
eszközökkel, továbbá a globális 
kihívásokra való válaszadás, valamint a 
gazdasági és társadalmi kohézió növelése 
érdekében csökkenteniük kell az 
egyenlőtlenségeket és a környezeti 
hatásokat.

Or. en
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Módosítás 210
Marisa Matias

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közös vállalkozások által végzett 
kutatási és innovációs tevékenységeket a 
Horizont Európából kell finanszírozni. A 
maximális hatás elérése érdekében a közös 
vállalkozásoknak szoros szinergiákat kell 
kialakítaniuk más uniós programokkal és 
finanszírozási eszközökkel, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
programokkal és finanszírozási 
eszközökkel, a gazdasági és társadalmi 
kohézió növelése és az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében.

(10) A közös vállalkozások által végzett 
kutatási és innovációs tevékenységeket a 
Horizont Európából kell finanszírozni. A 
maximális hatás elérése érdekében a közös 
vállalkozásoknak szoros szinergiákat kell 
kialakítaniuk más uniós programokkal és 
finanszírozási eszközökkel, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást, a regionális fejlesztést és a 
környezeti fenntarthatóságot támogató 
programokkal és finanszírozási 
eszközökkel, a gazdasági és társadalmi 
kohézió növelése és az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 211
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az európai partnerségekre, és 
különösen az intézményesített európai 
partnerségekre vonatkozó új politikai 
megközelítés újszerű módszert tesz 
szükségessé azon jogi keret kialakítása 
tekintetében, amelyben e partnerségek 
működni fognak. Bár a közös 
vállalkozásoknak az EUMSZ 187. cikke 
alapján a Horizont 2020 keretprogram 
céljára történő létrehozása hatékonynak 
bizonyult a végrehajtást illetően, e 
végrehajtást fokozni kell. Ezért e rendelet 
célja a végrehajtás koherenciájának, 
hatékonyságának, eredményességének és 
hatásorientáltságának növelése a Horizont 

(11) Az európai partnerségekre, és 
különösen az intézményesített európai 
partnerségekre vonatkozó új politikai 
megközelítés újszerű módszert tesz 
szükségessé azon jogi keret kialakítása 
tekintetében, amelyben e partnerségek 
működni fognak. Bár a közös 
vállalkozásoknak az EUMSZ 187. cikke 
alapján a Horizont 2020 keretprogram 
céljára történő létrehozása hatékonynak 
bizonyult a végrehajtást illetően, e 
végrehajtást fokozni kell. Ezért e rendelet 
célja a végrehajtás koherenciájának, 
hatékonyságának, eredményességének, 
hatásorientáltságának és társadalmi 
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Európa rendelkezéseinek, valamint a 
Horizont 2020 program végrehajtása során 
szerzett tapasztalatoknak a közös 
vállalkozásokra vonatkozó közös 
rendelkezésekbe való harmonizált 
átültetése révén. A rendelet célja, hogy 
elősegítse az európai partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat, és ezáltal 
szervezeti szinten teljes mértékben 
kihasználja azok összekapcsolását. A közös 
vállalkozásoknak lehetőségeket kell 
keresniük arra, hogy más európai 
partnerségek képviselőit is bevonják a 
munkaprogramjaik kidolgozása során 
folytatott megbeszélésekbe, azonosítsák 
azokat a területeket, amelyeken a 
kiegészítő vagy közös tevékenységek 
hatékonyabban és eredményesebben 
kezelnék a kihívásokat, elkerüljék az 
átfedéseket, összehangolják 
tevékenységeik időzítését, valamint 
biztosítsák az eredményekhez való 
hozzáférést és az ismeretcsere egyéb 
releváns eszközeit.

hozzáadott értékének növelése a Horizont 
Európa rendelkezéseinek, valamint a 
Horizont 2020 program végrehajtása során 
szerzett tapasztalatoknak a közös 
vállalkozásokra vonatkozó közös 
rendelkezésekbe való harmonizált 
átültetése révén. A rendelet célja, hogy 
elősegítse az európai partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat, és ezáltal 
szervezeti szinten teljes mértékben 
kihasználja azok összekapcsolását. A közös 
vállalkozásoknak lehetőségeket kell 
keresniük arra, hogy más európai 
partnerségek képviselőit is bevonják a 
munkaprogramjaik kidolgozása során 
folytatott megbeszélésekbe, azonosítsák 
azokat a területeket, amelyeken a 
kiegészítő vagy közös tevékenységek 
hatékonyabban és eredményesebben 
kezelnék a kihívásokat, elkerüljék az 
átfedéseket, összehangolják 
tevékenységeik időzítését, valamint 
biztosítsák az eredményekhez való 
hozzáférést és az ismeretcsere egyéb 
releváns eszközeit.

Or. en

Módosítás 212
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A köztük lévő szinergiák 
azonosítását követően a közös 
vállalkozásoknak arra kell törekedniük, 
hogy meghatározzák azokat a költségvetési 
részesedéseket, amelyeket a közös 
vállalkozások kiegészítő vagy közös 
tevékenységeihez kell felhasználni. E 
rendelet célja továbbá, hogy fokozott 
operatív együttműködés és a 
méretgazdaságosság feltárása révén javítsa 
a hatékonyságot és harmonizálja a 

(12) A köztük lévő szinergiák 
azonosítását követően a közös 
vállalkozásoknak arra kell törekedniük, 
hogy meghatározzák azokat a költségvetési 
részesedéseket, amelyeket a közös 
vállalkozások kiegészítő vagy közös 
tevékenységeihez kell felhasználni. E 
rendelet célja továbbá, hogy fokozott 
operatív együttműködés és a 
méretgazdaságosság feltárása révén javítsa 
a hatékonyságot és harmonizálja a 
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szabályokat, beleértve egy közös 
háttériroda létrehozásával, amely 
horizontális támogatási feladatokat lát el 
a közös vállalkozások számára. A közös 
háttérirodának meg kell könnyítenie, hogy 
nagyobb hatást és harmonizációt érjenek el 
a közös pontokon, ugyanakkor bizonyos 
fokú rugalmasságot kell fenntartania az 
egyes közös vállalkozások sajátos 
igényeinek kielégítése érdekében. A 
struktúrát a közös vállalkozások által 
közösen megkötendő, szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodások alkalmazásával 
kell létrehozni. A közös háttérirodai 
funkcióknak ki kell terjedniük a 
koordinációs és adminisztratív támogatási 
funkciókra azokon a területeken, ahol az 
átvilágítása eredményesnek és 
költséghatékonynak bizonyult, és 
figyelembe kell venniük az egyes 
engedélyezésre jogosult tisztviselők 
elszámoltathatóságára vonatkozó 
követelménynek való megfelelést. A jogi 
keretet úgy kell kialakítani, hogy az a 
lehető legjobban szolgálja a közös 
vállalkozások közös igényeit, biztosítsa 
szoros együttműködésüket és minden 
lehetséges szinergiát feltárjon az európai 
partnerségek és következésképpen a 
Horizont Európa program különböző részei 
között, valamint a közös vállalkozások 
által irányított egyéb programok között.

szabályokat, beleértve olyan közös 
háttérirodai funkciók létrehozásának 
lehetőségét is, amelyek horizontális 
támogatási feladatokat látnak el a közös 
vállalkozások számára. A közös 
funkcióknak meg kell könnyíteniük, hogy 
a közös vállalkozások nagyobb hatást és 
harmonizációt érjenek el a közös pontokon, 
ugyanakkor bizonyos fokú rugalmasságot 
kell fenntartania az egyes közös 
vállalkozások sajátos igényeinek 
kielégítése érdekében. A struktúrát a közös 
vállalkozások által közösen megkötendő, 
szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodások alkalmazásával kell 
létrehozni. A közös háttérirodai 
funkcióknak ki kell terjedniük a 
koordinációs és adminisztratív támogatási 
funkciókra azokon a területeken, ahol az 
átvilágítása eredményesnek és 
költséghatékonynak bizonyult, és 
figyelembe kell venniük az egyes 
engedélyezésre jogosult tisztviselők 
elszámoltathatóságára vonatkozó 
követelménynek való megfelelést. A jogi 
keretet úgy kell kialakítani, hogy az a 
lehető legjobban szolgálja a közös 
vállalkozások közös igényeit, biztosítsa 
szoros együttműködésüket és minden 
lehetséges szinergiát feltárjon az európai 
partnerségek és következésképpen a 
Horizont Európa program különböző részei 
között, valamint a közös vállalkozások 
által irányított egyéb programok között.

Or. en

Módosítás 213
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A köztük lévő szinergiák 
azonosítását követően a közös 

(12) A köztük lévő szinergiák 
azonosítását követően a közös 
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vállalkozásoknak arra kell törekedniük, 
hogy meghatározzák azokat a költségvetési 
részesedéseket, amelyeket a közös 
vállalkozások kiegészítő vagy közös 
tevékenységeihez kell felhasználni. E 
rendelet célja továbbá, hogy fokozott 
operatív együttműködés és a 
méretgazdaságosság feltárása révén javítsa 
a hatékonyságot és harmonizálja a 
szabályokat, beleértve egy közös 
háttériroda létrehozásával, amely 
horizontális támogatási feladatokat lát el a 
közös vállalkozások számára. A közös 
háttérirodának meg kell könnyítenie, hogy 
nagyobb hatást és harmonizációt érjenek el 
a közös pontokon, ugyanakkor bizonyos 
fokú rugalmasságot kell fenntartania az 
egyes közös vállalkozások sajátos 
igényeinek kielégítése érdekében. A 
struktúrát a közös vállalkozások által 
közösen megkötendő, szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodások alkalmazásával 
kell létrehozni. A közös háttérirodai 
funkcióknak ki kell terjedniük a 
koordinációs és adminisztratív támogatási 
funkciókra azokon a területeken, ahol az 
átvilágítása eredményesnek és 
költséghatékonynak bizonyult, és 
figyelembe kell venniük az egyes 
engedélyezésre jogosult tisztviselők 
elszámoltathatóságára vonatkozó 
követelménynek való megfelelést. A jogi 
keretet úgy kell kialakítani, hogy az a 
lehető legjobban szolgálja a közös 
vállalkozások közös igényeit, biztosítsa 
szoros együttműködésüket és minden 
lehetséges szinergiát feltárjon az európai 
partnerségek és következésképpen a 
Horizont Európa program különböző részei 
között, valamint a közös vállalkozások 
által irányított egyéb programok között.

vállalkozásoknak arra kell törekedniük, 
hogy meghatározzák azokat a költségvetési 
részesedéseket, amelyeket a közös 
vállalkozások kiegészítő vagy közös 
tevékenységeihez kell felhasználni. E 
rendelet célja továbbá, hogy fokozott 
operatív együttműködés és a 
méretgazdaságosság feltárása révén javítsa 
a hatékonyságot és harmonizálja a 
szabályokat, beleértve adott esetben egy 
közös háttériroda létrehozásával, amely 
horizontális támogatási feladatokat lát el a 
közös vállalkozások számára. A közös 
háttérirodának meg kell könnyítenie, hogy 
nagyobb hatást és harmonizációt érjenek el 
a közös pontokon, ugyanakkor bizonyos 
fokú rugalmasságot kell fenntartania az 
egyes közös vállalkozások sajátos 
igényeinek kielégítése érdekében. A 
struktúrát a közös vállalkozások által 
közösen megkötendő, szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodások alkalmazásával 
kell létrehozni. A közös háttérirodai 
funkciók kiterjedhetnek a koordinációs és 
adminisztratív támogatási funkciókra 
azokon a területeken, ahol az átvilágítása 
eredményesnek és költséghatékonynak 
bizonyult, és figyelembe kell venniük az 
egyes engedélyezésre jogosult tisztviselők 
elszámoltathatóságára vonatkozó 
követelménynek való megfelelést. A jogi 
keretet úgy kell kialakítani, hogy az a 
lehető legjobban szolgálja a közös 
vállalkozások közös igényeit, biztosítsa 
szoros együttműködésüket és minden 
lehetséges szinergiát feltárjon az európai 
partnerségek és következésképpen a 
Horizont Európa program különböző részei 
között, valamint a közös vállalkozások 
által irányított egyéb programok között.

Or. en

Módosítás 214
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
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Aldo Patriciello

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez.

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. E célból a 
Bizottságnak világos, egyszerű és konkrét 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
különböző típusú szinergiák: a források 
átcsoportosítása, az alternatív 
finanszírozás, a kumulatív finanszírozás 
és az integrált finanszírozás végrehajtása 
érdekében. Az európai pénzügyi 
intézményekkel, például az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és az 
Európai Beruházási Bankkal, továbbá az 
érintett ipari szövetségekkel, valamint a 
jótékonysági alapítványokkal és 
trösztökkel való szinergiákat és kiegészítő 
jelleget is meg kell vizsgálni. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez. E rendeletnek elő 
kell segítenie az innovatív megoldások 
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ipar és a közös vállalkozások kkv-i általi 
piaci bevezetésének felgyorsítását, 
lehetőleg Európában, ezáltal javítva 
tevékenységeik társadalmi-gazdasági 
hatását.

Or. en

Módosítás 215
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez.

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. A közös 
vállalkozásnak világos, egyszerű és 
rugalmas módon kell végrehajtania 
küldetését és célkitűzéseit annak 
érdekében, hogy növelje vonzerejét az 
ipar, a kkv-k, a kutatási szervezetek és 
valamennyi érdekelt fél számára. Az 
egyéb releváns uniós, nemzeti és regionális 
szintű kezdeményezésekkel – különösen 
más európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
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kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez.

Or. en

Módosítás 216
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez.

(14) A Horizont Európa stratégiaibb, 
koherensebb és hatásorientáltabb 
megközelítést vezet be az európai 
partnerségekre vonatkozóan, a Horizont 
2020 időközi értékeléséből levont 
tanulságokra építve. Az új törekvéssel 
összhangban e rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb alkalmazása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és uniós szakpolitikákhoz 
való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságúak a nagyobb tudományos, 
társadalmi-gazdasági és környezeti hatás 
eléréséhez és az eredmények 
hasznosításának garantálásához. Az átfogó 
hatás értékelése során figyelembe kell 
venni a partnerek hozzájárulásán túlmutató 
és a közös vállalkozások által 
kezdeményezett szélesebb körű 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak 
célkitűzéseik eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 217
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 
multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte végzett tevékenységek révén.

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 
multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
valamint hozzájárulni a fenntartható 
fejlődési célok eléréséhez, különösen az 
eredmények széles körű terjesztése és a 
bevezetést megelőző, Unió-szerte végzett 
tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 218
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 



PE693.643v01-00 20/192 AM\1232731HU.docx

HU

multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte végzett tevékenységek révén.

multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
és hozzájárulnak a globális fenntartható 
fejlődéshez, különösen az eredmények 
széles körű terjesztése és a bevezetést 
megelőző, Unió-szerte végzett 
tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 219
Marisa Matias

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 
multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 
multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
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biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte végzett tevékenységek révén.

biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte földrajzilag kiegyensúlyozott módon 
végzett tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 220
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
nyitottságot és az átláthatóságot, az erős 
multiplikátorhatást, valamint az összes 
érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte végzett tevékenységek révén.

(15) Ez a rendelet a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott elveken és 
kritériumokon alapul, ideértve a 
kiválóságot, a nyitottságot és az 
átláthatóságot, az erős multiplikátorhatást, 
valamint az összes érintett fél hosszú távú 
kötelezettségvállalásait. E rendelet egyik 
célkitűzése annak biztosítása, hogy a 
kezdeményezések nyitottak legyenek a 
jogalanyok széles köre, köztük az újonnan 
érkezők számára. A partnerségeknek 
nyitottaknak kell lenniük minden olyan 
jogalany előtt, amely hajlandó és képes a 
közös cél elérésén dolgozni, az érdekelt 
felek széles körű és aktív részvételét 
előmozdítani tevékenységeikben, 
tagságukban és irányításukban, és 
biztosítani, hogy az eredmények 
valamennyi európai polgár javát szolgálják, 
különösen az eredmények széles körű 
terjesztése és a bevezetést megelőző, Unió-
szerte végzett tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 221
Josianne Cutajar, Dan Nica
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18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 
vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 
vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető. Nem 
helyénvaló ugyanakkor a finanszírozási 
ráták csökkentése az olyan nonprofit 
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szervezetek esetében, mint a kutatóhelyek, 
az egyetemek és az egyéb állami szervek, 
mivel ezek feladata többek között a 
kereskedelmi szempontból nem életképes 
kutatási és technológiai infrastruktúrák 
fenntartása vagy a magas társadalmi 
értékű, nem nyereségorientált 
tudásterületeken végzett kutatás.

Or. en

Módosítás 222
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 
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vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

vezérprojektek). A tagok részvételének 
szintjét az ügyvezető igazgatónak kell 
figyelemmel kísérnie annak érdekében, 
hogy az irányító testület képes legyen 
megtenni a megfelelő intézkedéseket, 
biztosítva az egyensúlyt a partnerek 
elkötelezettsége és a nyitottság között. 
Kellően indokolt esetekben például a 
nagyszabású demonstrációs projektek vagy 
a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a működési tevékenységekhez nyújtott természetbeni hozzájárulásokat (2. cikk, 
48. cikk, (1) bekezdés), a kiegészítő tevékenységekhez nyújtott természetbeni hozzájárulásokat 
(2. cikk, 49. cikk) és az igazgatási költségeket (48. cikk, (1) bekezdés) kizárólag a 
magánpartner tagjai finanszírozzák, továbbra is fenn kell tartani a lehetőséget a 
hozzájárulást a CBE közös vállalkozás teljes élettartama alatt biztosító innovációs 
tevékenységekre vonatkozó további feltételek bevezetésére.

Módosítás 223
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
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amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 
vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat. 
Ezeknek az intézkedéseknek a közös 
vállalkozás sajátos szükségletein és a 
mögöttes tevékenységeken kell alapulniuk. 
Indokolt esetben lehetővé kell tenni olyan 
további feltételek bevezetését, amelyek 
előírják a közös vállalkozás valamely 
tagjának vagy a tag csoporttagjának, illetve 
kapcsolódó szervezetének a részvételét, 
olyan tevékenységekre irányulóan, ahol a 
közös vállalkozás ipari partnerei 
kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be 
(mint például a nagyszabású demonstrációs 
projektek és a vezérprojektek) és az 
alacsonyabb finanszírozási ráták révén 
hozzájárulásuk nagyobb mértékű lehet. A 
tagok részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

Or. en

Módosítás 224
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 

(18) A Horizont Európáról szóló 
rendeletben meghatározott törekvésekkel 
összhangban az intézményesített 
partnerségek létrehozásának egyik 
előfeltétele a partnerek hozzájárulásának 
garantálása a kezdeményezések teljes 
időtartama alatt. Ebben az összefüggésben 
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a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való természetbeni 
hozzájárulás formájában kell biztosítaniuk. 
A közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy munkaprogramjukon 
keresztül olyan intézkedéseket keressenek, 
amelyek megkönnyítik e hozzájárulásokat, 
különösen a finanszírozási ráták 
csökkentésével. Ezeknek az 
intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
nagyszabású demonstrációs projektek és a 
vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

a magánpartnereknek hozzájárulásuk 
jelentős részét a közös vállalkozás 
működési költségeihez való pénzbeli és 
természetbeni hozzájárulás formájában kell 
biztosítaniuk. A természetbeni 
hozzájárulások esetében a közös 
vállalkozások számára lehetővé kell tenni, 
hogy munkaprogramjukon keresztül olyan 
intézkedéseket keressenek, amelyek 
megkönnyítik e hozzájárulásokat. Ezeknek 
az intézkedéseknek a közös vállalkozás 
sajátos szükségletein és a mögöttes 
tevékenységeken kell alapulniuk. Indokolt 
esetben lehetővé kell tenni olyan további 
feltételek bevezetését, amelyek előírják a 
közös vállalkozás valamely tagjának vagy 
a tag csoporttagjának, illetve kapcsolódó 
szervezetének a részvételét, olyan 
tevékenységekre irányulóan, ahol a közös 
vállalkozás ipari partnerei kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be (mint például a 
vezérprojektek) és az alacsonyabb 
finanszírozási ráták révén hozzájárulásuk 
nagyobb mértékű lehet. A tagok 
részvételének szintjét az ügyvezető 
igazgatónak kell figyelemmel kísérnie 
annak érdekében, hogy az irányító testület 
képes legyen megtenni a megfelelő 
intézkedéseket, biztosítva az egyensúlyt a 
partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

Or. en

Módosítás 225
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hozzájárulások közös (19) A hozzájárulások közös 
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vállalkozások tagjai közötti igazságos 
elosztásának elvével összhangban a közös 
vállalkozások igazgatási költségeihez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat 
egyenlően kell megosztani az Unió és az 
Uniótól eltérő tagok között. Az ettől az 
elvtől való eltérést csak kivételes és 
kellően indokolt esetekben lehet 
megfontolni, például akkor, ha a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjának mérete 
vagy tagsági szerkezete folytán 
csoporttagonként vagy kapcsolódó 
szervezetenként olyan magas szintű 
hozzájárulást kellene teljesíteni, különösen 
a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k), 
hogy súlyosan veszélybe kerülne az arra 
való ösztönzöttség, hogy a közös 
vállalkozás tagjának csoporttagjává vagy 
kapcsolódó szervezetévé váljanak vagy 
azok maradjanak. Ilyen esetekben a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez az 
Uniótól eltérő tagok által nyújtandó éves 
pénzügyi hozzájárulás minimális 
százalékának az összes éves igazgatási 
költség 20 %-át kell kitennie, a kkv-k 
hozzájárulásának pedig lényegesen 
alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
nagyobb csoporttagoktól vagy kapcsolódó 
szervezetektől származó 
hozzájárulásoknak. Amint a tagok olyan 
kritikus tömeget érnek el, amely a teljes 
éves igazgatási költség 20 %-át meghaladó 
hozzájárulást tesz lehetővé, az egy 
csoporttagra vagy kapcsolódó szervezetre 
jutó éves hozzájárulást fenn kell tartani 
vagy növelni kell annak érdekében, hogy 
fokozatosan növekedjen az Uniótól eltérő 
tagok részesedése a közös vállalkozás éves 
igazgatási költségeihez való teljes 
hozzájárulásból. A közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak törekedniük kell a 
csoporttagok vagy kapcsolódó szervezetek 
számának növelésére annak érdekében, 
hogy a közös vállalkozás egész élettartama 
alatt az igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást.

vállalkozások tagjai közötti igazságos 
elosztásának elvével összhangban a közös 
vállalkozások igazgatási költségeihez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat 
egyenlően kell megosztani az Unió és az 
Uniótól eltérő tagok között. Az Uniótól 
eltérő tagoknak meg kell állapodniuk 
egymás között a közös vállalkozásaik 
igazgatási költségeinek méltányos 
megosztásáról. A közös vállalkozások 
igazgatási költségei nem haladhatják meg 
költségvetésük 5%-át. Az ettől az elvtől 
való eltérést csak kivételes és kellően 
indokolt esetekben lehet megfontolni, 
például akkor, ha a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjának mérete vagy tagsági 
szerkezete folytán csoporttagonként vagy 
kapcsolódó szervezetenként olyan magas 
szintű hozzájárulást kellene teljesíteni, 
különösen a kis- és középvállalkozásoknak 
(kkv-k), hogy súlyosan veszélybe kerülne 
az arra való ösztönzöttség, hogy a közös 
vállalkozás tagjának csoporttagjává vagy 
kapcsolódó szervezetévé váljanak vagy 
azok maradjanak. Ilyen esetekben a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez az 
Uniótól eltérő tagok által nyújtandó éves 
pénzügyi hozzájárulás minimális 
százalékának az összes éves igazgatási 
költség 20 %-át kell kitennie, a kkv-k 
hozzájárulásának pedig lényegesen 
alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
nagyobb csoporttagoktól vagy kapcsolódó 
szervezetektől származó 
hozzájárulásoknak. Amint a tagok olyan 
kritikus tömeget érnek el, amely a teljes 
éves igazgatási költség 20 %-át meghaladó 
hozzájárulást tesz lehetővé, az egy 
csoporttagra vagy kapcsolódó szervezetre 
jutó éves hozzájárulást fenn kell tartani 
vagy növelni kell annak érdekében, hogy 
fokozatosan növekedjen az Uniótól eltérő 
tagok részesedése a közös vállalkozás éves 
igazgatási költségeihez való teljes 
hozzájárulásból. A közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak törekedniük kell a 
csoporttagok vagy kapcsolódó szervezetek 
számának növelésére annak érdekében, 
hogy a közös vállalkozás egész élettartama 
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alatt az igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 226
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hozzájárulások közös 
vállalkozások tagjai közötti igazságos 
elosztásának elvével összhangban a közös 
vállalkozások igazgatási költségeihez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat 
egyenlően kell megosztani az Unió és az 
Uniótól eltérő tagok között. Az ettől az 
elvtől való eltérést csak kivételes és 
kellően indokolt esetekben lehet 
megfontolni, például akkor, ha a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjának mérete 
vagy tagsági szerkezete folytán 
csoporttagonként vagy kapcsolódó 
szervezetenként olyan magas szintű 
hozzájárulást kellene teljesíteni, különösen 
a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k), 
hogy súlyosan veszélybe kerülne az arra 
való ösztönzöttség, hogy a közös 
vállalkozás tagjának csoporttagjává vagy 
kapcsolódó szervezetévé váljanak vagy 
azok maradjanak. Ilyen esetekben a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez az 
Uniótól eltérő tagok által nyújtandó éves 
pénzügyi hozzájárulás minimális 
százalékának az összes éves igazgatási 
költség 20 %-át kell kitennie, a kkv-k 
hozzájárulásának pedig lényegesen 
alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
nagyobb csoporttagoktól vagy kapcsolódó 
szervezetektől származó 
hozzájárulásoknak. Amint a tagok olyan 
kritikus tömeget érnek el, amely a teljes 
éves igazgatási költség 20 %-át meghaladó 
hozzájárulást tesz lehetővé, az egy 

(19) A hozzájárulások közös 
vállalkozások tagjai közötti igazságos 
elosztásának elvével összhangban a közös 
vállalkozások igazgatási költségeihez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat 
egyenlően kell megosztani az Unió és az 
Uniótól eltérő tagok között. Az ettől az 
elvtől való eltérést csak kivételes és 
kellően indokolt esetekben lehet 
megfontolni, például akkor, ha a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjának mérete 
vagy tagsági szerkezete folytán 
csoporttagonként vagy kapcsolódó 
szervezetenként olyan magas szintű 
hozzájárulást kellene teljesíteni, különösen 
a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k), a 
kutatóhelyeknek vagy az egyetemeknek, 
hogy súlyosan veszélybe kerülne az arra 
való ösztönzöttség, hogy a közös 
vállalkozás tagjának csoporttagjává vagy 
kapcsolódó szervezetévé váljanak vagy 
azok maradjanak. Ilyen esetekben a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez az 
Uniótól eltérő tagok által nyújtandó éves 
pénzügyi hozzájárulás minimális 
százalékának az összes éves igazgatási 
költség 20 %-át kell kitennie, a kkv-k, 
kutatóhelyek és egyetemek 
hozzájárulásának pedig lényegesen 
alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
nagyobb csoporttagoktól vagy kapcsolódó 
szervezetektől származó 
hozzájárulásoknak. Amint a tagok olyan 
kritikus tömeget érnek el, amely a teljes 
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csoporttagra vagy kapcsolódó szervezetre 
jutó éves hozzájárulást fenn kell tartani 
vagy növelni kell annak érdekében, hogy 
fokozatosan növekedjen az Uniótól eltérő 
tagok részesedése a közös vállalkozás éves 
igazgatási költségeihez való teljes 
hozzájárulásból. A közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak törekedniük kell a 
csoporttagok vagy kapcsolódó szervezetek 
számának növelésére annak érdekében, 
hogy a közös vállalkozás egész élettartama 
alatt az igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást.

éves igazgatási költség 20 %-át meghaladó 
hozzájárulást tesz lehetővé, az egy 
csoporttagra vagy kapcsolódó szervezetre 
jutó éves hozzájárulást fenn kell tartani 
vagy növelni kell annak érdekében, hogy 
fokozatosan növekedjen az Uniótól eltérő 
tagok részesedése a közös vállalkozás éves 
igazgatási költségeihez való teljes 
hozzájárulásból. A közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak növelniük kell a 
csoporttagok vagy kapcsolódó szervezetek 
számát annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás egész élettartama alatt az 
igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 227
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Horizont Európáról szóló 
rendelet előírja a partnerek számára, hogy 
tegyenek tanúbizonyságot hosszú távú 
elkötelezettségükről, ideértve a köz- 
és/vagy magánberuházások egy minimális 
arányát. Következésképpen az Uniónak 
ebben a rendeletben azonosítania kell a 
tagállamokban, a Horizont Európa 
programhoz társult országokban 
letelepedett vagy nemzetközi szervezetnek 
minősülő alapító tagokat. Szükség esetén 
azonban lehetővé kell tenni a közös 
vállalkozások tagsági bázisának 
kiterjesztését a létesítést követően is, nyílt 
és átlátható eljárásban kiválasztott társult 
tagokkal, különös tekintettel az új 
technológiai fejlődésre vagy további 
országoknak a Horizont Európa 
programhoz való társulására. Azon 
jogalanyok számára, amelyek érdekeltek 
abban, hogy a közös vállalkozás saját 

(20) A Horizont Európáról szóló 
rendelet előírja a partnerek számára, hogy 
tegyenek tanúbizonyságot hosszú távú 
elkötelezettségükről, ideértve a köz- 
és/vagy magánberuházások egy minimális 
arányát. Következésképpen az Uniónak 
ebben a rendeletben azonosítania kell a 
tagállamokban, a Horizont Európa 
programhoz társult országokban 
letelepedett vagy nemzetközi szervezetnek 
minősülő alapító tagokat. Lehetővé kell 
azonban tenni a közös vállalkozások 
tagsági bázisának kiterjesztését a létesítést 
követően is, rendszeres, nyílt és átlátható 
pályázati felhívások az azokat követő 
kiválasztási eljárások útján kiválasztott 
társult tagokkal, figyelembe véve a 
tudományos tanácsadó szerv véleményét, 
valamint az új technológiai fejlődést és 
innovatív megközelítéseket vagy további 
országoknak a Horizont Európa 
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kutatási területeikhez kapcsolódó 
célkitűzéseit támogassák, anélkül, hogy 
tagként csatlakoznának, lehetővé kell tenni, 
hogy e közös vállalkozások közreműködő 
partnereivé váljanak.

programhoz való társulását. Azon 
jogalanyok számára, amelyek érdekeltek 
abban, hogy a közös vállalkozás saját 
kutatási területeikhez kapcsolódó 
célkitűzéseit támogassák, anélkül, hogy 
tagként csatlakoznának, lehetővé kell tenni, 
hogy e közös vállalkozások közreműködő 
partnereivé váljanak.

Or. en

Módosítás 228
Marisa Matias

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Horizont Európáról szóló 
rendelet előírja a partnerek számára, hogy 
tegyenek tanúbizonyságot hosszú távú 
elkötelezettségükről, ideértve a köz- 
és/vagy magánberuházások egy minimális 
arányát. Következésképpen az Uniónak 
ebben a rendeletben azonosítania kell a 
tagállamokban, a Horizont Európa 
programhoz társult országokban 
letelepedett vagy nemzetközi szervezetnek 
minősülő alapító tagokat. Szükség esetén 
azonban lehetővé kell tenni a közös 
vállalkozások tagsági bázisának 
kiterjesztését a létesítést követően is, nyílt 
és átlátható eljárásban kiválasztott társult 
tagokkal, különös tekintettel az új 
technológiai fejlődésre vagy további 
országoknak a Horizont Európa 
programhoz való társulására. Azon 
jogalanyok számára, amelyek érdekeltek 
abban, hogy a közös vállalkozás saját 
kutatási területeikhez kapcsolódó 
célkitűzéseit támogassák, anélkül, hogy 
tagként csatlakoznának, lehetővé kell tenni, 
hogy e közös vállalkozások közreműködő 
partnereivé váljanak.

(20) A Horizont Európáról szóló 
rendelet előírja a partnerek számára, hogy 
tegyenek tanúbizonyságot hosszú távú 
elkötelezettségükről, ideértve a köz- 
és/vagy magánberuházások egy minimális 
arányát. Következésképpen az Uniónak 
ebben a rendeletben azonosítania kell a 
tagállamokban, a Horizont Európa 
programhoz társult országokban 
letelepedett vagy nemzetközi szervezetnek 
minősülő alapító tagokat. Szükség esetén 
azonban lehetővé kell tenni a közös 
vállalkozások tagsági bázisának 
kiterjesztését a létesítést követően is, nyílt, 
tisztességes és átlátható eljárásban 
kiválasztott társult tagokkal, különös 
tekintettel az új technológiai fejlődésre 
vagy további országoknak a Horizont 
Európa programhoz való társulására. Azon 
jogalanyok számára, amelyek érdekeltek 
abban, hogy a közös vállalkozás saját 
kutatási területeikhez kapcsolódó 
célkitűzéseit támogassák, anélkül, hogy 
tagként csatlakoznának, lehetővé kell tenni, 
hogy e közös vállalkozások közreműködő 
partnereivé váljanak.

Or. en
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Módosítás 229
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A közös vállalkozás létrehozása 
kölcsönösen előnyös köz- és magánszféra 
közötti partnerséget biztosít az érintett 
tagok számára, többek között azáltal, hogy 
egy hétéves időszakon keresztül 
előmozdítja az érintett ágazatok számára 
nyújtott jelentős költségvetési 
juttatásokkal kapcsolatos bizonyosságot. 
Az alapító tag vagy társult tag jogállás, 
illetve ezek valamely csoporttagjaként 
vagy kapcsolódó szervezeteként betöltött 
minőség lehetővé teszi a befolyásszerzést a 
közös vállalkozás irányító testületében 
akár közvetlenül, akár az ágazat 
képviselői révén. Az irányító testület a 
közös vállalkozás döntéshozó szerve, 
amely dönt a partnerség hosszú távú 
stratégiai irányvonaláról és éves 
prioritásairól. Az alapító tagok és a társult 
tagok számára ezért lehetővé kell tenni – 
adott esetben akkor is, amikor 
csoporttagjaik képviseletében járnak el –, 
hogy hozzájáruljanak a közös vállalkozás 
menetrendjéhez és prioritásainak 
meghatározásához a stratégiai kutatási és 
innovációs terv elfogadása és esetleges 
módosítása, valamint az éves 
munkaprogram – beleértve a pályázati 
felhívások tartalmát, az egyes pályázati 
témákra alkalmazandó finanszírozási 
rátát, valamint a benyújtási, értékelési, 
kiválasztási, odaítélési és felülvizsgálati 
eljárásokra vonatkozó kapcsolódó 
szabályokat – elfogadása révén.

(21) A közös vállalkozás létrehozása 
kölcsönösen előnyös köz- és magánszféra 
közötti partnerséget biztosít az érintett 
tagok számára, beleértve egy hétéves 
időszakon keresztül nyújtott politikai 
jelzéseket, fokozott tervezést és befektetői 
biztonságot. Az irányító testület a közös 
vállalkozás döntéshozó szerve, amely az 
összes partner – beleértve a 
magánszektort, a tudományos közösséget, 
a tagállamok képviselőit és az adott közös 
vállalkozás területén tevékenykedő 
nonprofit civil társadalmi szervezeteket – 
észrevételei alapján dönt a partnerség 
hosszú távú stratégiai irányvonaláról és 
éves prioritásairól. Az alapító tagokkal és a 
társult tagokkal – adott esetben akkor is, 
amikor csoporttagjaik képviseletében 
járnak el –, valamint az egyéb 
érdekeltekkel ezért konzultálni kell a 
közös vállalkozás menetrendjéről és 
prioritásainak meghatározásáról, a 
stratégiai kutatási és innovációs terv 
esetleges felülvizsgálatáról, valamint az 
éves munkaprogram elfogadásáról, 
beleértve a pályázati felhívások tartalmát 
és az egyes pályázati témákra 
alkalmazandó finanszírozási rátát is. A 
stratégiai kutatási és innovációs terv és az 
éves munkaprogramok tényleges 
kidolgozását a Bizottságnak, a 
tudományos bizottságnak és a tagállami 
csoportnak kell irányítania, biztosítva a 
közös vállalkozások prioritásainak a 
közérdekkel és a társadalmi hozzáadott 
értékkel való összehangolását.

Or. en
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Módosítás 230
Marisa Matias

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A közös vállalkozás létrehozása 
kölcsönösen előnyös köz- és magánszféra 
közötti partnerséget biztosít az érintett 
tagok számára, többek között azáltal, hogy 
egy hétéves időszakon keresztül 
előmozdítja az érintett ágazatok számára 
nyújtott jelentős költségvetési 
juttatásokkal kapcsolatos bizonyosságot. 
Az alapító tag vagy társult tag jogállás, 
illetve ezek valamely csoporttagjaként 
vagy kapcsolódó szervezeteként betöltött 
minőség lehetővé teszi a befolyásszerzést a 
közös vállalkozás irányító testületében 
akár közvetlenül, akár az ágazat 
képviselői révén. Az irányító testület a 
közös vállalkozás döntéshozó szerve, 
amely dönt a partnerség hosszú távú 
stratégiai irányvonaláról és éves 
prioritásairól. Az alapító tagok és a társult 
tagok számára ezért lehetővé kell tenni – 
adott esetben akkor is, amikor 
csoporttagjaik képviseletében járnak el –, 
hogy hozzájáruljanak a közös vállalkozás 
menetrendjéhez és prioritásainak 
meghatározásához a stratégiai kutatási és 
innovációs terv elfogadása és esetleges 
módosítása, valamint az éves 
munkaprogram – beleértve a pályázati 
felhívások tartalmát, az egyes pályázati 
témákra alkalmazandó finanszírozási rátát, 
valamint a benyújtási, értékelési, 
kiválasztási, odaítélési és felülvizsgálati 
eljárásokra vonatkozó kapcsolódó 
szabályokat – elfogadása révén.

(21) A közös vállalkozás létrehozása 
kölcsönösen előnyös köz- és magánszféra 
közötti partnerséget biztosít az érintett 
tagok számára. Az irányító testület a közös 
vállalkozás döntéshozó szerve, amely dönt 
a partnerség hosszú távú stratégiai 
irányvonaláról és éves prioritásairól. Az 
alapító tagok és a társult tagok számára 
ezért lehetővé kell tenni – adott esetben 
akkor is, amikor csoporttagjaik 
képviseletében járnak el –, hogy 
hozzájáruljanak a közös vállalkozás 
menetrendjéhez és prioritásainak 
meghatározásához a stratégiai kutatási és 
innovációs terv elfogadása és esetleges 
módosítása, valamint az éves 
munkaprogram – beleértve a pályázati 
felhívások tartalmát, az egyes pályázati 
témákra alkalmazandó finanszírozási rátát, 
valamint a benyújtási, értékelési, 
kiválasztási, odaítélési és felülvizsgálati 
eljárásokra vonatkozó kapcsolódó 
szabályokat – elfogadása révén.

Or. en

Módosítás 231
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Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében. 
A közös vállalkozásoknak adott esetben 
meg kell határozniuk a pályázati 
felhívásokat, amennyiben kkv résztvevők 
koordinációs szerepét támogatják.

Or. en

Módosítás 232
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 



PE693.643v01-00 34/192 AM\1232731HU.docx

HU

a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

időben közzé kell tenni az adott közös 
vállalkozás honlapján, valamint a közös 
vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát, valamint a 
végrehajtás során az átláthatóságot és az 
összeférhetetlenség hiányát, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

Or. en

Módosítás 233
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására, feltüntetve a szóban forgó 
partnerségre kapott finanszírozástól függő 
magán-hozzájárulás teljes összegét. 
Ezeknek a kötelezettségvállalási 
nyilatkozatoknak a kezdeményezés teljes 
időtartama alatt jogilag érvényesnek kell 
lenniük, és azokat a közös vállalkozásnak 
és a Bizottságnak fokozottan nyomon kell 
követnie. A közös vállalkozásoknak olyan 
jogi és szervezeti környezetet kell 
kialakítaniuk, amely lehetővé teszi a tagok 
számára kötelezettségvállalásaik 
teljesítését, ugyanakkor biztosítja a 
kezdeményezés folyamatos nyitottságát és 
a végrehajtásuk során az átláthatóságot, 
különösen a prioritások meghatározása és a 
pályázati felhívásokban való részvétel 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A kötelezettségvállalási nyilatkozatnak több részletet kell tartalmaznia, ezen belül konkrétan 
törekedni kell a magán- és a teljes befektetésekre vonatkozó számadatok feltüntetésére.

Módosítás 234
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására, feltüntetve a szóban forgó 
partnerségre kapott finanszírozástól függő 
magán-hozzájárulás teljes összegét. 
Ezeknek a kötelezettségvállalási 
nyilatkozatoknak a kezdeményezés teljes 
időtartama alatt jogilag érvényesnek kell 
lenniük, és azokat a közös vállalkozásnak 
és a Bizottságnak fokozottan nyomon kell 
követnie. A közös vállalkozásoknak olyan 
jogi és szervezeti környezetet kell 
kialakítaniuk, amely lehetővé teszi a tagok 
számára kötelezettségvállalásaik 
teljesítését, ugyanakkor biztosítja a 
kezdeményezés folyamatos nyitottságát és 
a végrehajtásuk során az átláthatóságot, 
különösen a prioritások meghatározása és a 
pályázati felhívásokban való részvétel 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 235
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 

(22) Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozat 
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útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

útján kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében, 
emellett előmozdítja a nemek 
szempontjából és földrajzilag is 
kiegyensúlyozott részvételt.

Or. en

Módosítás 236
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik. Ez 
lehetővé teszi a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásoknak a Horizont Európa 
informatikai eszközein keresztül történő 
automatikus kiszámítását, csökkenti a 
partnerek adminisztratív terheit, és 
hatékonyabbá teszi a hozzájárulásokra 

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik. Ez 
lehetővé teszi a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásoknak a Horizont Európa 
informatikai eszközein keresztül történő 
automatikus kiszámítását, csökkenti a 
partnerek adminisztratív terheit, és 
hatékonyabbá teszi a hozzájárulásokra 
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vonatkozó jelentéstételi mechanizmust. A 
közös vállalkozásoknak fokozottan 
nyomon kell követniük a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokat, és az irányító testület 
ügyvezető igazgatójának rendszeres 
jelentéseket kell készítenie annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e. Az irányító testületnek 
értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 
tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét és a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára. 
Szükség esetén megfelelő javító és 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia, 
figyelembe véve a nyitottság és az 
átláthatóság elvét.

vonatkozó jelentéstételi mechanizmust. A 
közös vállalkozásoknak fokozottan 
nyomon kell követniük a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokat, és az irányító testület 
ügyvezető igazgatójának független külső 
szakértők rendszeres értékelései alapján 
rendszeres jelentéseket kell készítenie 
annak megállapítása érdekében, hogy a 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e, és a jelentéseket az adott közös 
vállalkozás honlapján kellő időben 
nyilvánosságra kell hozni. Az irányító 
testületnek értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 
tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét és a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára. 
Szükség esetén megfelelő javító és 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia, 
figyelembe véve a nyitottság és az 
átláthatóság elvét.

Or. en

Módosítás 237
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik. Ez 
lehetővé teszi a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik. Ez 
lehetővé teszi a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
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hozzájárulásoknak a Horizont Európa 
informatikai eszközein keresztül történő 
automatikus kiszámítását, csökkenti a 
partnerek adminisztratív terheit, és 
hatékonyabbá teszi a hozzájárulásokra 
vonatkozó jelentéstételi mechanizmust. A 
közös vállalkozásoknak fokozottan 
nyomon kell követniük a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokat, és az irányító testület 
ügyvezető igazgatójának rendszeres 
jelentéseket kell készítenie annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e. Az irányító testületnek 
értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 
tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét és a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára. 
Szükség esetén megfelelő javító és 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia, 
figyelembe véve a nyitottság és az 
átláthatóság elvét.

hozzájárulásoknak a Horizont Európa 
informatikai eszközein keresztül történő 
automatikus kiszámítását, csökkenti a 
partnerek adminisztratív terheit, és 
hatékonyabbá teszi a hozzájárulásokra 
vonatkozó jelentéstételi mechanizmust. A 
közös vállalkozásoknak fokozottan 
nyomon kell követniük a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokat, és az irányító testület 
ügyvezető igazgatójának rendszeres 
jelentéseket kell készítenie annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e. Az irányító testületnek 
értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 
tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét, a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára, és 
a megfelelő földrajzi egyensúlyt. Szükség 
esetén megfelelő javító és korrekciós 
intézkedéseket kell hoznia, figyelembe 
véve a nyitottság és az átláthatóság elvét.

Or. en

Módosítás 238
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közös vállalkozásoknak 
szisztematikus lehetőséget és ösztönzést 
kell nyújtaniuk az Uniótól eltérő tagok 
számára kutatási és innovációs 
tevékenységeiknek a közös vállalkozás 
tevékenységeivel való kombinálására. A 
kiegészítő tevékenységek nem kaphatnak 
pénzügyi támogatást a közös 
vállalkozástól. A tagok természetbeni 
hozzájárulásaként azonban elszámolhatók, 

(24) A közös vállalkozásoknak 
szisztematikus lehetőséget és ösztönzést 
kell nyújtaniuk az Uniótól eltérő tagok 
számára kutatási és innovációs 
tevékenységeiknek a közös vállalkozás 
tevékenységeivel való kombinálására. A 
kiegészítő tevékenységek nem kaphatnak 
pénzügyi támogatást a közös 
vállalkozástól. A tagok természetbeni 
hozzájárulásaként számszerűsíthetők 



AM\1232731HU.docx 39/192 PE693.643v01-00

HU

ha hozzájárulnak a közös vállalkozás 
célkitűzéseihez, és közvetlenül 
kapcsolódnak a közös vállalkozás 
tevékenységeihez. Ez a kapcsolat a közös 
vállalkozás vagy annak korábbi 
kezdeményezései által finanszírozott 
közvetett cselekvések eredményeinek 
felhasználásán vagy jelentős uniós 
hozzáadott érték bemutatásán keresztül 
állapítható meg. E rendeletnek konkrétabb 
rendelkezéseket kell megállapítania az 
egyes közös vállalkozások kiegészítő 
tevékenységeinek terjedelmére 
vonatkozóan, a kívánt célirányosság és 
hatás eléréséhez szükséges mértékben. A 
közös vállalkozások irányító testületeinek 
azt is meg kell határozniuk, hogy a 
hozzájárulások értékének 
megállapításához szükség van-e 
egyszerűsítési módszerek, például 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazására az egyszerűsítés, a 
költséghatékonyság és a bizalmas 
kereskedelmi adatok megfelelő szintű 
védelme érdekében.

azonban, ha hozzájárulnak a közös 
vállalkozás célkitűzéseihez, és közvetlenül 
kapcsolódnak a közös vállalkozás 
tevékenységeihez. Ez a kapcsolat a közös 
vállalkozás vagy annak korábbi 
kezdeményezései által finanszírozott 
közvetett cselekvések eredményeinek 
felhasználásán vagy jelentős uniós 
hozzáadott érték bemutatásán keresztül 
állapítható meg. E rendeletnek konkrétabb 
rendelkezéseket kell megállapítania az 
egyes közös vállalkozások kiegészítő 
tevékenységeinek számszerűsítésére és 
terjedelmének legátláthatóbb módon 
történő meghatározására vonatkozóan, a 
kívánt célirányosság és hatás eléréséhez 
szükséges mértékben. A közös 
vállalkozások irányító testületeinek azt is 
meg kell határozniuk, hogy a 
hozzájárulások számszerűsítéséhez 
szükség van-e egyszerűsítési módszerek, 
például átalányösszegek vagy 
egységköltségek alkalmazására az 
egyszerűsítés, a költséghatékonyság és a 
bizalmas kereskedelmi adatok megfelelő 
szintű védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 239
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A fiatal kutatók szakmai 
előmenetelének támogatása, valamint a 
kutatási és innovációs kiválóság 
előmozdítása érdekében a közös 
vállalkozásnak naprakész információkat 
és rendszeres nyílt felhívásokat kell 
biztosítania a PhD- és posztdoktori 
hallgatók számára az adott közös 
vállalkozás hatáskörébe tartozó 
területeken, elősegítve adott esetben a 
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Marie Skłodowska-Curie programmal 
való kiegészítő jelleget és szinergiákat;

Or. en

Módosítás 240
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik átláthatók 
legyenek, és képesek legyenek lépést 
tartani a gyorsan változó társadalmi-
gazdasági, technológiai, környezeti és 
globális kihívásokkal. A közös 
vállalkozások irányításának a nemek 
közötti egyensúly elvét is figyelembe kell 
vennie. A közös vállalkozásoknak ki kell 
használniuk az összes érdekelt fél 
szakértelmét, tanácsait és támogatását 
feladataik hatékony végrehajtása, valamint 
az uniós és nemzeti szintű szinergiák 
biztosítása érdekében. Ezért a közös 
vállalkozásokat fel kell hatalmazni arra, 
hogy tanácsadó szerveket hozzanak létre 
azzal a céllal, hogy e szervek szakértői 
javaslattal lássák el őket és elvégezzenek 
minden egyéb tanácsadói feladatot, amely 
a közös vállalkozások célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek közötti és a 
földrajzi egyensúly tekintetében is. Az e 
szervek által nyújtott tanácsoknak 
tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, a civil 
társadalmi szervezetek, valamint a közös 
vállalkozások egyéb érdekelt feleinek 
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szempontjait is.

Or. en

Módosítás 241
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél, többek között az 
egyetemek és más kutatóhelyek, az ipar 
képviselői és a kkv-k szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

Or. en
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Módosítás 242
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági, társadalmi-
ökológiai és technológiai környezettel és a 
globális kihívásokkal. A közös 
vállalkozásoknak ki kell használniuk az 
összes érdekelt fél szakértelmét, tanácsait 
és támogatását feladataik hatékony 
végrehajtása, valamint az uniós, nemzeti és 
regionális szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsoknak tudományos szempontokat 
kell megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, a közös 
vállalkozások egyéb érdekelt feleinek, 
köztük a nonprofit civil társadalom és a 
végfelhasználói szervezetek képviselői 
szempontjait is.

Or. en

Módosítás 243
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Robert Roos, Jessica Stegrud, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

(25) A közös vállalkozások 
irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül. Az e 
szervek által nyújtott tanácsnak 
tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

Or. en

Módosítás 244
Marisa Matias

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozások (25) A közös vállalkozások 
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irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

irányításának biztosítania kell, hogy 
döntéshozatali folyamataik képesek 
legyenek lépést tartani a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
környezettel és a globális kihívásokkal. A 
közös vállalkozásoknak ki kell használniuk 
az összes érdekelt fél szakértelmét, 
tanácsait és támogatását feladataik 
hatékony végrehajtása, valamint az uniós 
és nemzeti szintű szinergiák biztosítása 
érdekében. Ezért a közös vállalkozásokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy tanácsadó 
szerveket hozzanak létre azzal a céllal, 
hogy e szervek szakértői javaslattal lássák 
el őket és elvégezzenek minden egyéb 
tanácsadói feladatot, amely a közös 
vállalkozások célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges. A tanácsadó szervek 
létrehozásakor a közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell a szakértők 
kiegyensúlyozott képviseletét a közös 
vállalkozás tevékenységi körén belül, 
többek között a nemek egyensúlya 
tekintetében is. Az e szervek által nyújtott 
tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, valamint a 
közös vállalkozások egyéb érdekelt 
feleinek szempontjait is.

Or. en

Módosítás 245
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy tudományos 
tanácsadói feladatot ellátó tanácsadó 
szervet hozzanak létre. E szervnek vagy 
tagjainak képesnek kell lenniük arra, hogy 
független tudományos tanácsadást és 
támogatást nyújtsanak az adott közös 

(26) A közös vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy tudományos 
tanácsadói feladatot ellátó tanácsadó 
szervet hozzanak létre. E szervnek vagy 
tagjainak képesnek kell lenniük arra, hogy 
független tudományos tanácsadást és 
támogatást nyújtsanak az adott közös 
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vállalkozásnak. A tudományos 
tanácsadásnak ki kell terjednie különösen 
az éves munkatervekre, a kiegészítő 
tevékenységekre, valamint szükség szerint 
a közös vállalkozások feladatainak bármely 
más aspektusára.

vállalkozásnak. A függetlenség biztosítása 
érdekében a közös vállalkozások egyéb 
irányító szerveinek tagjai nem vehetnek 
részt a tudományos tanácsadó szervben. A 
tudományos tanácsadásnak ki kell terjednie 
különösen a stratégiai kutatási és 
innovációs tervre, az éves munkatervekre, 
a kiegészítő tevékenységekre, a várható 
hosszú távú társadalmi-gazdasági, 
környezeti és éghajlati hatásokra, a 
potenciális új tagokra, valamint szükség 
szerint a közös vállalkozások feladatainak 
bármely más aspektusára.

Or. en

Módosítás 246
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy tudományos 
tanácsadói feladatot ellátó tanácsadó 
szervet hozzanak létre. E szervnek vagy 
tagjainak képesnek kell lenniük arra, hogy 
független tudományos tanácsadást és 
támogatást nyújtsanak az adott közös 
vállalkozásnak. A tudományos 
tanácsadásnak ki kell terjednie különösen 
az éves munkatervekre, a kiegészítő 
tevékenységekre, valamint szükség szerint 
a közös vállalkozások feladatainak bármely 
más aspektusára.

(26) A közös vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy tudományos 
tanácsadói feladatot ellátó tanácsadó 
szervet hozzanak létre. E szervnek vagy 
tagjainak képesnek kell lenniük arra, hogy 
a vállalkozás más irányító szerveinek 
tagjaitól függetlenül tudományos 
tanácsadást és támogatást nyújtsanak az 
adott közös vállalkozásnak. A tudományos 
tanácsadásnak ki kell terjednie különösen 
az éves munkatervekre, a kiegészítő 
tevékenységekre, valamint szükség szerint 
a közös vállalkozások feladatainak bármely 
más aspektusára. Ezenfelül konzultálni 
kell a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szakértőkkel annak érdekében, 
hogy a szükséges nemi dimenzió olyan 
kutatási területeken is eredményesen 
integrálható legyen, mint az egészségügy, 
a közlekedés, az éghajlatváltozás és a 
digitalizáció.

Or. en
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Módosítás 247
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a közös vállalkozások tisztában legyenek a 
szakterületük teljes értékláncában szereplő 
érdekelt felek álláspontjával és nézeteivel, 
a közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy létrehozzák az érdekelt 
felek tanácsadó csoportjait, amelyekkel az 
egyes közös vállalkozások igényei szerint 
konzultálni kell horizontális vagy konkrét 
kérdésekben. Ezeknek a csoportoknak 
nyitva kell állniuk a közös vállalkozás 
szakterületén tevékenykedő valamennyi 
köz- és magánszektorbeli érdekelt fél előtt, 
ideértve a szervezett érdekcsoportokat, 
valamint a tagállamokból, társult 
országokból és más országokból származó 
nemzetközi érdekcsoportokat is.

(28) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a közös vállalkozások tisztában legyenek a 
szakterületük teljes értékláncában szereplő 
érdekelt felek álláspontjával és nézeteivel, 
a közös vállalkozások számára lehetővé 
kell tenni, hogy létrehozzák az érdekelt 
felek tanácsadó csoportjait, amelyekkel az 
egyes közös vállalkozások igényei szerint 
konzultálni kell horizontális vagy konkrét 
kérdésekben. Ezeknek a csoportoknak 
nyitva kell állniuk a közös vállalkozás 
szakterületén tevékenykedő valamennyi 
köz- és magánszektorbeli érdekelt fél előtt, 
ideértve a szervezett érdekcsoportokat, a 
nonprofit civil társadalmi szervezeteket, 
valamint a tagállamokból, társult 
országokból és más országokból származó 
nemzetközi érdekcsoportokat is.

Or. en

Módosítás 248
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt és 
átlátható módon kell működniük, és ennek 
keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben közölniük kell megfelelő 
szerveikkel, valamint gondoskodniuk kell 
tevékenységeik promóciójáról, többek 
között a nagyközönséget célzó tájékoztató 

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt és 
átlátható módon kell működniük, és ennek 
keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben közölniük kell megfelelő 
szerveikkel, valamint gondoskodniuk kell 
tevékenységeik promóciójáról, többek 
között a nagyközönséget célzó tájékoztató 
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és ismeretterjesztő kampányok révén. és ismeretterjesztő kampányok révén, 
figyelemfelhívó kampányok 
kezdeményezésével, oktatási és 
ismeretterjesztő tevékenységek 
előmozdításával, mindezt a felsőoktatási, 
tudományos és tudáshálózatok, a szociális 
és gazdasági partnerek, az ipar és a kkv-k 
szervezetei és a média bevonásával. 
Minden közös vállalkozásnak külön 
erőfeszítéseket kell tennie annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
nyilvánosságot kellőképpen és időben 
tájékoztassák a közös vállalkozások 
tevékenységéről, és megfelelő tájékoztatást 
kell nyújtaniuk saját honlapjukon, 
beleértve a vonatkozó dokumentáció 
közzétételét is. Fokozniuk kell a 
társadalommal folytatott párbeszédet, 
növelniük kell az innovatív 
technológiákkal és fejlesztésekkel 
kapcsolatos tudatosságot, előnyben kell 
részesíteniük az aktív részvételt a 
tudományos kutatás minden szakaszában, 
lehetővé téve ezáltal a polgárok számára a 
megoldások közös megtervezését, az 
ötletekhez való hozzájárulást és a közös 
vállalkozások tevékenységeivel és 
eredményeivel kapcsolatos konstruktív 
hozzáállás megteremtését, erősítve a 
bizalmat a jelenlegi és jövőbeli 
kihívásokra nyújtott technológiai 
megoldások iránti.

Or. en

Módosítás 249
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt és 
átlátható módon kell működniük, és ennek 
keretében valamennyi releváns 
információt kellő időben közölniük kell 

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt és 
átlátható módon kell működniük, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk 
végzett tevékenységek láthatók legyenek a 
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megfelelő szerveikkel, valamint 
gondoskodniuk kell tevékenységeik 
promóciójáról, többek között a 
nagyközönséget célzó tájékoztató és 
ismeretterjesztő kampányok révén.

nagyközönség számára, és azokat 
megfelelő módon kommunikálják és 
terjesszék a releváns információk kellő 
időben történő közlésével, többek között a 
szerveik üléseivel kapcsolatos információk 
intézményi honlapjaikon történő 
közzététele, valamint az érdekeltek széles 
körének – többek között a kkv-knak, a 
felsőoktatási intézményeknek, a civil 
társadalmi szervezeteknek és a 
nagyközönségnek – a megszólítását célzó 
kommunikációs tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 250
Marisa Matias

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt és 
átlátható módon kell működniük, és ennek 
keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben közölniük kell megfelelő 
szerveikkel, valamint gondoskodniuk kell 
tevékenységeik promóciójáról, többek 
között a nagyközönséget célzó tájékoztató 
és ismeretterjesztő kampányok révén.

(29) A közös vállalkozásoknak nyílt, 
tisztességes és átlátható módon kell 
működniük, és ennek keretében 
valamennyi releváns információt kellő 
időben közölniük kell megfelelő 
szerveikkel, valamint gondoskodniuk kell 
tevékenységeik promóciójáról, többek 
között a nagyközönséget célzó tájékoztató 
és ismeretterjesztő kampányok révén.

Or. en

Módosítás 251
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közös vállalkozásoknak hozzá 
kell járulniuk az egész Unióban 
tapasztalható specifikus szakemberhiány 
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enyhítéséhez, ennek érdekében részt kell 
venniük tudatosságnövelő 
intézkedésekben és segítséget kell 
nyújtaniuk az új tudás- és humántőke 
fejlesztéséhez, ugyanakkor hozzá kell 
járulniuk a nemek közötti szakadék 
megszüntetéséhez a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika terén, mivel Európában a nők 
minden szinten alulreprezentáltak a 
kutatásban, a tudományban, az 
innovációban és a technológiában.

Or. en

Módosítás 252
Marisa Matias

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) (új) A közös vállalkozásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosságot 
kellőképpen tájékoztassák a 
tevékenységükről, saját honlapjukon a 
megfelelő időben tájékoztatást 
nyújthatnak, többek között releváns 
vállalati dokumentumok – például az éves 
tevékenységi, előrehaladási és pénzügyi 
jelentések, valamint az irányító testületi 
ülésekről készült jegyzőkönyvek – 
közzétételével.

Or. en

Módosítás 253
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közös vállalkozásoknak 
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biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosságot 
kellőképpen tájékoztassák a 
tevékenységükről, saját honlapjukon a 
megfelelő időben tájékoztatást 
nyújthatnak, többek között releváns 
vállalati dokumentumok – például az éves 
tevékenységi, előrehaladási és pénzügyi 
jelentések, valamint az irányító testületi 
ülésekről készült jegyzőkönyvek – 
közzétételével.

Or. en

Módosítás 254
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) A közös vállalkozásnak, valamint 
szerveinek és személyzetének 
tevékenységeik végrehajtása során 
mindennemű összeférhetetlenséget 
kerülniük kell. Az irányító testület 
szabályokat fogad el az 
összeférhetetlenségek megelőzése, 
elkerülése és kezelése tekintetében. Az 
irányító testület és a tudományos bizottság 
tagjai, valamint az ügyvezető igazgató a 
szakmai tevékenységeikre, pénzügyi 
érdekeltségeikre és az 
összeférhetetlenségekre vonatkozó teljes 
körű nyilatkozatot tesznek nyilvánosan 
hozzáférhetővé, amelyet folyamatosan 
napra készen tartanak.

Or. en

Módosítás 255
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A közös vállalkozásokat olyan 
struktúra és szabályok alkalmazásával kell 
végrehajtani, amelyek fokozzák a 
hatékonyságot és biztosítják az 
egyszerűsítést. Ennek érdekében a közös 
vállalkozásoknak az igényeikhez igazított 
pénzügyi szabályokat kell elfogadniuk az 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet12 71. 
cikkében foglaltak szerint.

(30) A közös vállalkozásokat olyan 
struktúra és szabályok alkalmazásával kell 
végrehajtani, amelyek fokozzák a 
vállalkozások hatását, a hatékonyságot, és 
biztosítják az egyszerűsítést. Ennek 
érdekében a közös vállalkozásoknak az 
igényeikhez igazított pénzügyi szabályokat 
kell elfogadniuk az (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet12 71. cikkében foglaltak szerint.

_________________ _________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 256
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Horizont Európa keretében a 
közös vállalkozások által finanszírozott 
közvetett cselekvésekben való részvételnek 
meg kell felelnie a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott 
szabályoknak. A közös vállalkozások 
keretében gondoskodni kell e szabályoknak 
a Bizottság által elfogadott vonatkozó 

(32) A Horizont Európa keretében a 
közös vállalkozások által finanszírozott 
közvetett cselekvésekben való részvételnek 
meg kell felelnie a Horizont Európáról 
szóló rendeletben meghatározott 
szabályoknak. A kkv-k részvételének 
ösztönzése érdekében azonban a közös 
vállalkozások számára lehetővé kell tenni, 
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intézkedések alapján történő következetes 
alkalmazásáról. A közös vállalkozásoknak 
a Bizottság által kidolgozott társasági 
támogatásimegállapodás-mintát kell 
használniuk. Az eredmények feletti 
tulajdonjog átruházásának a Horizont 
Európáról szóló rendelet [36. cikkének (4) 
bekezdésében] említett kifogásolására 
nyitva álló időszak tekintetében figyelembe 
kell venni az adott közös vállalkozás által 
lefedett területekre jellemző innovációs 
ciklusok időtartamát.

hogy a résztvevő típusától függően eltérő 
visszatérítési rátákat alkalmazzanak az 
uniós finanszírozásra egy fellépésen belül. 
A visszatérítési rátákat fel kell tüntetni a 
munkaprogramban. A közös 
vállalkozások keretében gondoskodni kell 
e szabályoknak a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó intézkedések alapján történő 
következetes alkalmazásáról. A közös 
vállalkozásoknak a Bizottság által 
kidolgozott társasági 
támogatásimegállapodás-mintát kell 
használniuk. Az eredmények feletti 
tulajdonjog átruházásának a Horizont 
Európáról szóló rendelet [36. cikkének (4) 
bekezdésében] említett kifogásolására 
nyitva álló időszak tekintetében figyelembe 
kell venni az adott közös vállalkozás által 
lefedett területekre jellemző innovációs 
ciklusok időtartamát.

Or. en

Módosítás 257
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Mivel a készséghiány a 
versenyképesség egyik fő akadálya, a 
közös vállalkozásoknak aktívan hozzá kell 
járulniuk a szakképzett munkaerő és a 
tapasztalat szintjének növeléséhez az Unió 
egész területén a diákok, a felsőoktatási 
intézmények és a (férfi és női) szakértők 
körében az érintett területeken, mégpedig 
azáltal, hogy támogatást nyújtanak az új 
tudás- és humán tőke létrehozásához, 
figyelemfelhívó kampányokat 
kezdeményeznek, valamint előmozdítják 
az oktatási és terjesztési tevékenységeket, 
bevonva a felsőoktatási, tudományos és 
tudáshálózatokat, a szociális és gazdasági 
partnereket, a médiát, az ipar és a kkv-k 
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szervezeteit és más szereplőket.

Or. en

Módosítás 258
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 

(33) A közös vállalkozások fő céljai 
között említhető az Unió gazdasági 
kapacitásának és különösen tudományos és 
technológiai szuverenitásának 
előmozdítása, valamint a tudományos, 
digitális és technológiai innováció révén 
fenntarthatóbb és versenyképesebb 
gazdaság kiépítése. E célból minden közös 
vállalkozás törekszik arra, hogy 
tájékoztassa azokat a hallgatókat, akik a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
területén tervezik szakmai pályafutásukat; 
A világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
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származnak. összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

Or. en

Módosítás 259
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen ipari, tudományos, technológiai 
szuverenitásának, valamint 
klímasemlegességének előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság, a zöld technológia és a 
szükséges infrastruktúrák, valamint e 
technológiák Unión belüli hasznosítása. Az 
összes résztvevő által elért eredmények 
fontos szerepet játszanak e tekintetben, és 
minden résztvevő részesül az uniós 
finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
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összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

Or. en

Módosítás 260
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió versenyképességének, 
gazdasági kapacitásának és különösen 
tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G és a 6G, a mesterséges intelligencia, a 
felhő, a kiberbiztonság és a zöld 
technológia, valamint e technológiák 
Unión belüli kiépítése és kereskedelmi 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 
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kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

Or. en

Módosítás 261
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az 
5G, a mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
használati engedély megadása ellen, azokra 

(33) A közös vállalkozások egyik fő 
célja az Unió gazdasági kapacitásának és 
különösen tudományos és technológiai 
szuverenitásának előmozdítása. A 
világjárvány utáni helyreállítás továbbá 
rávilágít arra, hogy be kell ruházni az olyan 
kulcsfontosságú technológiákba, mint az új 
kommunikációs technológiák, a 
mesterséges intelligencia, a felhő, a 
kiberbiztonság és a zöld technológia, 
valamint e technológiák Unión belüli 
hasznosítása. Az összes résztvevő által 
elért eredmények fontos szerepet játszanak 
e tekintetben, és minden résztvevő részesül 
az uniós finanszírozás előnyeiből a projekt 
eredményei és az ahhoz való hozzáférési 
jogok révén, még azon résztvevők is, 
amelyek nem kaptak uniós finanszírozást. 
Ezért az uniós érdekek védelme érdekében 
a közös vállalkozások azon jogát, hogy 
kifogást emelhessenek az eredmények 
tulajdonjogának átruházása vagy az 
eredményekre vonatkozó kizárólagos 
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a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

használati engedély megadása ellen, azokra 
a résztvevőkre is alkalmazni kell, amelyek 
nem kaptak uniós finanszírozást. A 
kifogásolási jog gyakorlása során a közös 
vállalkozásnak az arányosság elvével 
összhangban méltányos egyensúlyt kell 
teremtenie az uniós érdekek és a 
finanszírozással nem támogatott résztvevők 
eredményeivel kapcsolatos alapvető jogok 
védelme között, figyelembe véve, hogy 
ezek a résztvevők nem részesültek uniós 
finanszírozásban azon tevékenység 
tekintetében, amelyből az eredmények 
származnak.

Or. en

Módosítás 262
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Mivel a közös vállalkozásokat 
közpénzekből finanszírozzák, a közös 
vállalkozások a lehető legnagyobb 
átláthatóságra törekednek, ez nemcsak a 
közös vállalkozások által végrehajtott 
projekteket foglalja magában, hanem a 
megfelelő irányító testületeknek tanácsot 
adó konzulensek vonatkozó érdekeit is; 
valamennyi közös vállalkozás biztosítja, 
hogy projektjeinek eredményei ne 
termeljenek extraprofitot, különösen a 
szellemitulajdon-jogok tekintetében.

Or. en

Módosítás 263
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia14, 
az uniós biodiverzitási stratégia15, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény16, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv17 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény18 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”13 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

(39) Az Uniónak a felülvizsgált uniós 
biogazdasági stratégia14, az uniós 
biodiverzitási stratégia15, a „Tiszta bolygót 
mindenkinek” című közlemény16, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv17 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény18 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”13 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásossá és 
környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatóvá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, körforgásos és 
erőforrás-hatékony bioalapú innovációs 
ökoszisztéma, amely bolygónk 
tűrőképességének határain belül 
működik, emellett védi a biodiverzitást és 
a még működő európai és azon kívüli 
ökoszisztémák épségét, csökkentheti a nem 
megújuló fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, továbbá 
felgyorsíthatja azok versenyképességét és 
helyettesítését. A fenntarthatóság és a 
körforgásosság által vezérelt innováció 
révén hulladékból és biológiai eredetű 
maradékanyagokból megújuló bioalapú 
termékek, anyagok, folyamatok és 
tápanyagok fejleszthetők ki. Ennek 
lehetővé tétele érdekében a biomassza-
hierarchia vezérelvét integrálni kell a 
biomassza felhasználására vonatkozó 
uniós politikákba, és támogatni kell a 
biomassza lépcsőzetes hasznosítását, 
amely elsőként a nagy értékű 
alkalmazásokra, például a biokémiai vegyi 
anyagokra és a bioanyagokra, később a 
kisebb értékű alkalmazásokra 
(bioüzemanyagokra, bioenergiára) 
irányul. Ez az ökoszisztéma a helyi – 
hulladékból és maradékanyagokból nyert 
– alapanyagok révén is értéket teremthet 
annak érdekében, hogy Unió-szerte 
munkahelyeket hozzon létre, fejlődést 
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idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem a vidéki és part menti területeken is, 
amelyek gyakran olyan peremterületek, 
amelyek ritkán profitálnak az ipari 
fejlődésből.

_________________ _________________
13 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_hu
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Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia14, 
az uniós biodiverzitási stratégia15, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény16, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv17 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény18, valamint az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlődési céljai 
által támogatott „európai zöld 
megállapodás”13 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, az induló 
vállalkozásokat, a régiókat és az elsődleges 
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globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

termelőket – klímasemlegessé, 
körforgásosabbá és fenntarthatóbbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképesnek kell maradnia. Egy erős, 
erőforrás-hatékony és versenyképes 
bioalapú innovációs ökoszisztéma 
csökkentheti a nem megújuló fosszilis 
nyersanyagoktól és ásványkincsektől való 
függőséget, és felgyorsíthatja azok 
helyettesítését. A fenntarthatóság és a 
körforgásosság által vezérelt innováció 
révén hulladékból és biomasszából 
megújuló bioalapú termékek, anyagok, 
folyamatok és tápanyagok fejleszthetők ki. 
Ez az ökoszisztéma a helyi alapanyagok – 
többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből. Hozzájárulhat a 
negatív kibocsátású, például szén-dioxid-
leválasztási, -hasznosítási és -tárolási 
technológiákat alkalmazó megoldások 
meghatározásához is.

_________________ _________________
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_hu
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Módosítás 265
Robert Roos, Evžen Tošenovský

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből; a vállalkozás 
tevékenységei nem vezethetnek 
erdőirtáshoz vagy átalakított 
földhasználathoz;
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Módosítás 266
Marisa Matias

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
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fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági-társadalmi növekedést és 
fejlődést idézzen elő nemcsak a városi 
területeken, hanem különösen azokon a 
vidéki és part menti területeken, ahol 
biomasszát állítanak elő, és amelyek 
gyakran olyan peremterületek, amelyek 
ritkán profitálnak az ipari, gazdasági és 
társadalmi fejlődésből.

_________________ _________________
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Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş Pîslaru, 
Martina Dlabajová

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia13, 
az uniós biodiverzitási stratégia14, a „Tiszta 

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia14, 
az uniós biodiverzitási stratégia15, a „Tiszta 
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bolygót mindenkinek” című közlemény15, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv16 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény17 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”18 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

bolygót mindenkinek” című közlemény16, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv17 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény18 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”13 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki, beleértve a bioenergiát is. 
Ez az ökoszisztéma a helyi alapanyagok – 
többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

_________________ _________________
13 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_hu

13 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_hu

14 COM(2018)673 final 14 COM(2018)673 final
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN

15 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN



AM\1232731HU.docx 65/192 PE693.643v01-00

HU

17 COM(2020)98 final 17 COM(2020)98 final
18 COM(2020)381 final 18 COM(2020)381 final

Or. en

Módosítás 268
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A Horizont 2020 keretében 
létrehozott Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás az erőforrások fenntartható 
felhasználására összpontosított, különösen 
az erőforrás-igényes és nagy hatású 
ágazatokban, például a mezőgazdaságban, 
a textilgyártásban és az építőiparban, és 
különösen a helyi szereplőkre, gyártókra, 
üzemekre és gyárakra irányult. A 2017 
októberében közzétett időközi értékelése 
34 ajánlásból álló szilárd keretet 
tartalmazott, amelyek tükröződnek az e 
rendelettel létrehozott, a Körforgásos és 
Bioalapú Európai Gazdaság közös 
vállalkozás kialakításában. A Körforgásos 
és Bioalapú Európai Gazdaság közös 
vállalkozás nem a Bioalapú Iparágak 
Közös Vállalkozás közvetlen folytatása, 
hanem olyan program, amely az előd 
eredményeire épít és orvosolja 
hiányosságait. Az ajánlásokkal 
összhangban a Körforgásos és Bioalapú 
Európai Gazdaság közös vállalkozásnak az 
érdekelt felek szélesebb körét kell 
bevonnia, ideértve a primer szektort 
(mezőgazdaság, akvakultúra, halászat és 
erdőgazdálkodás), valamint a hulladékok, 
a maradékanyagok és a mellékáramok 
szolgáltatóit, a regionális hatóságokat és a 
befektetőket, a piaci hiányosságok és a 
fenntarthatatlan bioalapú folyamatok 
megelőzésének szándékával. Céljai elérése 
érdekében csak olyan projekteket 

(40) A Horizont 2020 keretében 
létrehozott Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás az erőforrások fenntartható 
felhasználására összpontosított, különösen 
az erőforrás-igényes és nagy hatású 
ágazatokban, például a mezőgazdaságban, 
a textilgyártásban és az építőiparban, és 
különösen a helyi szereplőkre, gyártókra, 
üzemekre és gyárakra irányult. A 2017 
októberében közzétett időközi értékelése 
34 ajánlásból álló szilárd keretet 
tartalmazott, amelyek tükröződnek az e 
rendelettel létrehozott, a Körforgásos és 
Bioalapú Európai Gazdaság közös 
vállalkozás kialakításában. A Körforgásos 
és Bioalapú Európai Gazdaság közös 
vállalkozás nem a Bioalapú Iparágak 
Közös Vállalkozás közvetlen folytatása, 
hanem olyan program, amely az előd 
eredményeire épít és orvosolja 
hiányosságait. Az ajánlásokkal 
összhangban a Körforgásos és Bioalapú 
Európai Gazdaság közös vállalkozásnak a 
teljes bioalapú értékláncra ki kell 
terjednie, és az érdekelt felek szélesebb 
körét kell bevonnia, ideértve a primer 
szektort (a technológiák, a mezőgazdaság, 
az akvakultúra, a halászat és az 
erdőgazdálkodás területein), a hulladékok 
és a maradékanyagok szolgáltatóit, a 
regionális hatóságokat és a befektetőket, a 
piaci hiányosságok és a fenntarthatatlan 
bioalapú folyamatok megelőzésének 
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finanszírozhat, amelyek tiszteletben tartják 
a körforgásosság és a fenntarthatóság elvét, 
valamint bolygónk tűrőképességének 
határait.

szándékával, valamint a nonprofit és a 
civil társadalom képviselőit. A 
konzorciumnak különösen biztosítania 
kell a nyitottságot a kisebb szereplők, így 
például a nem hagyományos 
mezőgazdasági ágazat szereplői iránt. 
Céljai elérése érdekében csak olyan 
projekteket finanszírozhat, amelyek 
tiszteletben tartják a körforgásosság és a 
fenntarthatóság elvét, valamint bolygónk 
tűrőképességének határait, és amelyek nem 
az olyan alapvető társadalmi és környezeti 
igények rovására valósulnak meg, mint az 
élelmiszertermelés vagy az Európában és 
a harmadik országokban még működő 
ökoszisztémák épsége, elkerülik a 
földhasználat nem fenntartható 
átalakításának vagy a földszerzés 
gyakorlatát, ugyanakkor pozitív hatásuk 
van a biológiai sokféleségre és az 
ökoszisztémákra.

Or. en

Módosítás 269
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Körforgásos és Bioalapú Európai 
Gazdaság közös vállalkozásnak kiépítési 
csoportokat kell létrehoznia, amelyek 
tanácsadó szervként szolgálnak és aktívan 
részt vesznek a partnerség menetrendjét 
meghatározó stratégiai vitákban. Alapvető 
fontosságú, hogy ezeket a tanácsadó 
szerveket felvegyék az irányítási 
struktúrába, a körforgásos bioalapú 
ágazatban való szélesebb körű részvétel és 
nagyobb magánberuházások biztosítása 
érdekében. A kiépítési csoportoknak 
különösen támogatniuk kell az irányító 
testület stratégiai üléseit, amelyeken az 
ágazati vezetők és az érdekelt felek 

(41) A Körforgásos és Bioalapú Európai 
Gazdaság közös vállalkozásnak kiépítési 
csoportokat kell létrehoznia, amelyek 
tanácsadó szervként szolgálnak és aktívan 
részt vesznek a partnerség menetrendjét 
meghatározó stratégiai vitákban. Alapvető 
fontosságú, hogy ezeket a tanácsadó 
szerveket felvegyék az irányítási 
struktúrába, a körforgásos bioalapú 
ágazatban való szélesebb körű részvétel – 
többek között a nem hagyományos 
mezőgazdasági ágazat és a nonprofit 
szektorhoz tartozó civil társadalmi 
szervezetek részéről – és nagyobb 
magánberuházások biztosítása érdekében. 
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képviselői, valamint a Bizottság magas 
szintű képviselői csatlakoznak az állandó 
irányító testülethez, hogy megvitassák és 
meghatározzák a partnerség stratégiai 
irányát.

A kiépítési csoportoknak különösen 
támogatniuk kell az irányító testület 
stratégiai üléseit, amelyeken az ágazati 
vezetők, a tudományos munkatársak és az 
érdekelt felek képviselői, valamint a 
Bizottság magas szintű képviselői 
csatlakoznak az állandó irányító 
testülethez, hogy megvitassák és 
meghatározzák a partnerség stratégiai 
irányát, valamint biztosítsák annak 
környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságát.

Or. en

Módosítás 270
Marisa Matias

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja a klímasemleges légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, azaz 2030-ig az 
1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
kibocsátáscsökkentéshez, 2050-ig pedig a 
klímasemlegességhez. Ez a célkitűzés csak 
a repüléstechnikai kutatási és innovációs 
folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
a tisztább légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett és hatékony legyen az 
utasok és áruk légi szállítása 

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja a klímasemleges légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, azaz 2030-ig az 
1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
kibocsátáscsökkentéshez, legkésőbb 2050-
ig pedig a klímasemlegességhez, továbbá 
kezelve a globális társadalmi kihívásokat, 
beleértve a fenntartható fejődési célokat 
és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
kötelezettségvállalásokat. Ez a célkitűzés 
csak a repüléstechnikai kutatási és 
innovációs folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
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szempontjából. a tisztább légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett és hatékony legyen az 
utasok és áruk légi szállítása 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 271
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja a klímasemleges légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, azaz 2030-ig az 
1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
kibocsátáscsökkentéshez, 2050-ig pedig a 
klímasemlegességhez. Ez a célkitűzés csak 
a repüléstechnikai kutatási és innovációs 
folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
a tisztább légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett és hatékony legyen az 
utasok és áruk légi szállítása 
szempontjából.

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja az alternatív és 
környezetbarátabb közlekedési eszközök, 
valamint a kibocsátásmentes légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, különösen 2030-ig 
az 1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
ÜHG-kibocsátás-csökkentéshez, 
legkésőbb 2050-ig pedig a 
klímasemlegességhez. Ez a célkitűzés a 
repüléstechnikai kutatási és innovációs 
folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
a tiszta légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett és hatékony legyen az 
utasok és áruk légi szállítása 
szempontjából.

Or. en
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Módosítás 272
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja a klímasemleges légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, azaz 2030-ig az 
1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
kibocsátáscsökkentéshez, 2050-ig pedig a 
klímasemlegességhez. Ez a célkitűzés csak 
a repüléstechnikai kutatási és innovációs 
folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
a tisztább légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett és hatékony legyen az 
utasok és áruk légi szállítása 
szempontjából.

(42) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a légi közlekedés ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez azáltal, hogy 
felgyorsítja a klímasemleges légi 
közlekedési technológiák kifejlesztését 
azok lehető legkorábbi bevezetése 
érdekében, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
az európai zöld megállapodásban és az 
európai klímarendeletben foglalt, a 
környezeti hatások csökkentésére irányuló 
ambiciózus célokhoz, azaz 2030-ig az 
1990-es szinthez viszonyított 55 %-os 
kibocsátáscsökkentéshez, 2050-ig pedig a 
klímasemlegességhez. Ez a célkitűzés csak 
a repüléstechnikai kutatási és innovációs 
folyamatok felgyorsításával és 
optimalizálásával, valamint az uniós légi 
közlekedési ágazat globális 
versenyképességének javításával érhető el. 
A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak azt is biztosítania kell, hogy 
a tisztább légi közlekedés továbbra is 
biztonságos, védett, versenyképes és 
hatékony legyen az utasok és áruk légi 
szállítása szempontjából.

Or. en

Módosítás 273
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás a Tiszta Égbolt és a Tiszta 

(43) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás a Tiszta Égbolt és a Tiszta 



PE693.643v01-00 70/192 AM\1232731HU.docx

HU

Égbolt 2 közös vállalkozás tapasztalataira 
épít. Az új partnerségnek 
ambiciózusabbnak kell lennie azáltal, hogy 
áttörést jelentő demonstrációs projektek 
kifejlesztésére összpontosít. A Tiszta 
Égbolt 2 közös vállalkozás időközi 
értékelésének megállapításaival 
összhangban egy új kezdeményezésnek 
biztosítania kell, hogy minden 
demonstrációs projekt „döntés-előkészítő 
tanulmányon” alapuljon annak érdekében, 
hogy a kifejlesztett technológiák valóban a 
„lehető leggyorsabb piacra bocsátást” 
szolgálják, ami kulcsfontosságú prioritás. 
Ezért az új kezdeményezésnek az egyedi 
hasznosítási célkitűzései láthatóságának 
növelésére és a közös vállalkozás 
nyomonkövetési, irányítási és jelentéstételi 
képességeinek megerősítésére kell 
összpontosítania annak érdekében, hogy 
tükrözze a partnerség célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kutatási és innovációs 
erőfeszítések összetettségét.

Égbolt 2 közös vállalkozás tapasztalataira 
épít. Az új partnerségnek 
ambiciózusabbnak kell lennie azáltal, hogy 
áttörést jelentő demonstrációs projektek 
kifejlesztésére összpontosít. A Tiszta 
Égbolt 2 közös vállalkozás időközi 
értékelésének megállapításaival 
összhangban egy új kezdeményezésnek 
biztosítania kell, hogy minden 
demonstrációs projekt „döntés-előkészítő 
tanulmányon” alapuljon annak érdekében, 
hogy a kifejlesztett kibocsátásmentes és 
csendes technológiák valóban a „lehető 
leggyorsabb piacra bocsátást” szolgálják, 
ami kulcsfontosságú prioritás. Ezért az új 
kezdeményezésnek az egyedi hasznosítási 
célkitűzései láthatóságának növelésére és a 
közös vállalkozás nyomonkövetési, 
irányítási és jelentéstételi képességeinek 
megerősítésére kell összpontosítania annak 
érdekében, hogy tükrözze a partnerség 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
kutatási és innovációs erőfeszítések 
összetettségét.

Or. en

Módosítás 274
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak sokszínű tagsági bázisra 
kell épülnie, amely az érdekelt felek és 
ötletek széles körét fogja össze. A 
legígéretesebb megközelítések és az azok 
követésére képes szervezetek azonosítása 
érdekében a Bizottság felhívást tett közzé 
ötletek kifejezésére és potenciális tagok 
részvételi szándékának kifejezésére19. A 
tagok csoportjának gyors bővítése 
érdekében az irányító testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy az említett 

(44) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak sokszínű tagsági bázisra 
kell épülnie, amely az érdekelt felek és 
ötletek széles körét fogja össze, beleértve a 
tudományos szakértőket és az érintett civil 
társadalmi szervezeteket a 
környezetvédelem és az éghajlat területén. 
A legígéretesebb megközelítések és az 
azok követésére képes szervezetek 
azonosítása érdekében a Bizottság felhívást 
tett közzé ötletek kifejezésére és 
potenciális tagok részvételi szándékának 
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felhívás eredményei alapján társult tagokat 
válasszon.

kifejezésére19. A tagok csoportjának gyors 
bővítése érdekében az irányító testület 
számára lehetővé kell tenni, hogy az 
említett felhívás eredményei alapján társult 
tagokat válasszon.

_________________ _________________
19 https://ec.europa.eu/info/news/new-call-
ideas-clean-aviation-partnerships-2020-
aug-26_en

19 https://ec.europa.eu/info/news/new-call-
ideas-clean-aviation-partnerships-2020-
aug-26_en

Or. en

Módosítás 275
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak sokszínű tagsági bázisra 
kell épülnie, amely az érdekelt felek és 
ötletek széles körét fogja össze. A 
legígéretesebb megközelítések és az azok 
követésére képes szervezetek azonosítása 
érdekében a Bizottság felhívást tett közzé 
ötletek kifejezésére és potenciális tagok 
részvételi szándékának kifejezésére19. A 
tagok csoportjának gyors bővítése 
érdekében az irányító testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy az említett 
felhívás eredményei alapján társult tagokat 
válasszon.

(44) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak sokszínű tagsági bázisra 
kell épülnie, amely az érdekelt felek és 
ötletek széles körét fogja össze a Horizont 
Európához társult valamennyi 
tagállamból és országból. A legígéretesebb 
megközelítések és az azok követésére 
képes szervezetek azonosítása érdekében a 
Bizottság felhívást tett közzé ötletek 
kifejezésére és potenciális tagok részvételi 
szándékának kifejezésére19. A tagok 
csoportjának gyors bővítése érdekében az 
irányító testület számára lehetővé kell 
tenni, hogy az említett felhívás eredményei 
alapján társult tagokat válasszon.

_________________ _________________
19 https://ec.europa.eu/info/news/new-call-
ideas-clean-aviation-partnerships-2020-
aug-26_en

19 https://ec.europa.eu/info/news/new-call-
ideas-clean-aviation-partnerships-2020-
aug-26_en

Or. en

Indokolás

Ez a pontosítás alapvető fontosságú annak további megerősítéséhez, hogy egy szűkebb kör 
helyett miként kell bevonni az összes érintett európai országot a kezdeményezésbe.
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Módosítás 276
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A tiszta és fenntartható légi 
közlekedést, amely a Covid19-világjárvány 
miatt jelentős kihívásokkal néz szembe, az 
Unió sikerének létfontosságú elemeként 
ismerik el egy rendkívül versengő 
világban. A többéves pénzügyi keretről 
szóló intézményközi megállapodás szerint 
a Next Generation EU keretéből a 
Horizont Európa számára elkülönített 5,4 
milliárd euró egy részét a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásnak kell 
juttatni. A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás különböző módokon bővítheti 
a repüléstechnikai kutatás támogatási 
bázisát. Segíthet az új ismeretek, 
megoldások és az innovációs potenciál 
importálásában azáltal, hogy más 
tudományokban és ágazatokban talál 
ötleteket. Lehetővé teheti továbbá, hogy a 
hallgatók ipari környezetben, különösen 
kkv-kban működjenek közre. A közös 
vállalkozások és a felsőoktatási 
intézmények közötti sikeres 
együttműködés támogatott kutatási 
szerződésekhez, finanszírozott 
együttműködésekhez, hallgatói 
gyakornoki programokhoz, megosztott 
szakosodott létesítményekhez, ipari 
partnerprogramokhoz, támogatásokhoz, 
elismerésekhez és díjakhoz vezethet, 
amelyek ösztönzik az akadémiai 
közösséget.

Or. en

Módosítás 277
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak érdekében, hogy 
maximalizálják és felgyorsítsák a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás és az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
kutatási és innovációs tevékenységei által a 
hatékony kibocsátáscsökkentésre és a légi 
közlekedési ágazat digitalizációjára 
gyakorolt hatást, szoros együttműködésre 
kell törekedniük az Európai Unió 
Repülésbiztonsági Ügynökségével (EASA) 
a partnerség munkájában, biztosítva a 
kifejlesztett új technológiákkal kapcsolatos 
ismeretek korai cseréjét. Ez döntő 
fontosságú lesz a piaci elterjedés 
felgyorsítása szempontjából azáltal, hogy 
az (EU) 2018/1139 rendeletben előírtaknak 
megfelelően megkönnyíti a létrejövő 
termékek és szolgáltatások tanúsítási 
folyamatát20.

(45) Annak érdekében, hogy 
maximalizálják és felgyorsítsák a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás és az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
kutatási és innovációs tevékenységei által a 
hatékony kibocsátáscsökkentésre és a légi 
közlekedési ágazat digitalizációjára 
gyakorolt hatást, szoros együttműködésre 
kell törekedniük az Európai Unió 
Repülésbiztonsági Ügynökségével (EASA) 
a partnerség munkájában, biztosítva a 
kifejlesztett új kibocsátásmentes 
technológiákkal kapcsolatos ismeretek 
korai cseréjét. Ez döntő fontosságú lesz a 
piaci elterjedés felgyorsítása szempontjából 
azáltal, hogy az (EU) 2018/1139 
rendeletben előírtaknak megfelelően 
megkönnyíti a létrejövő termékek és 
szolgáltatások tanúsítási folyamatát20.

_________________ _________________
20 HL L 212., 2018.6.1, 1. o. 20 HL L 212., 2018.6.1, 1. o.

Or. en

Módosítás 278
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az uniós, nemzeti és regionális 
szintű programok közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásban az 
államok képviselői csoportjának tagjai 

(46) Az uniós, nemzeti és regionális 
szintű programok közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásban az 
államok képviselői csoportjának tagjai 
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megvizsgálják annak lehetőségeit, hogy 
nemzeti szinten pénzügyi támogatást 
nyújtsanak olyan kiváló pályázatokhoz, 
amelyeket a túljelentkezés miatt a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás nem 
választott ki finanszírozásra.

megvizsgálják annak lehetőségeit, hogy 
nemzeti szinten pénzügyi támogatást 
nyújtsanak olyan kiváló pályázatokhoz, 
amelyeket a túljelentkezés miatt a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás nem 
választott ki finanszírozásra. Különösen 
fontos, hogy a tagállamok és a régiók a 
lehető legnagyobb mértékben 
összehangolják intelligens szakosodási 
stratégiáikat és operatív programjaikat a 
Tiszta Légi Közlekedés közös vállalkozás 
munkaprogramjaival, hogy lehetővé 
tegyék az 5%-os átcsoportosítási 
mechanizmust az európai strukturális és 
beruházási alapokból a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásba vagy a 
szinergiák megvalósításának más 
formáiba, például kiegészítő projektekbe, 
kumulatív finanszírozásba vagy 
szinergiacímkékbe. A Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásnak 
szinergiákat és további technikai 
tevékenységeket kell kialakítania, 
különösen a Tiszta Hidrogén és az 
„Európai partnerség a körforgásos és 
bioalapú európai gazdaságért” közös 
vállalkozással, az Európai Védelmi 
Alappal, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel, a Digitális Európa programmal 
és az érintett ipari szövetségekkel való 
kiegészítő jelleg révén.

Or. en

Módosítás 279
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Európa azzal a kihívással néz 
szembe, hogy vezető szerepet kell játszania 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás társadalmi 
költségeinek a légi közlekedés üzleti 
modelljébe való internalizálásában, 

(47) Európa azzal a kihívással néz 
szembe, hogy globális vezető szerepet kell 
játszania az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
társadalmi költségeinek a légi közlekedés 
üzleti modelljébe való internalizálásában, 
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miközben továbbra is egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítania az 
európai termékek számára a világpiacon. 
Ezért a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak támogatnia kell az európai 
képviselőket a nemzetközi 
szabványosításban és a nemzetközi 
jogalkotási erőfeszítésekben.

miközben továbbra is biztosítania kell az 
egyenlő versenyfeltételeket az európai 
termékek számára a világpiacon, valamint 
az összekapcsolhatósághoz és az ágazat 
versenyképességéhez való jogot. Ezért a 
Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak támogatnia kell az európai 
képviselőket a nemzetközi 
szabványosításban és a nemzetközi 
jogalkotási erőfeszítésekben.

Or. en

Módosítás 280
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Európa azzal a kihívással néz 
szembe, hogy vezető szerepet kell játszania 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás társadalmi 
költségeinek a légi közlekedés üzleti 
modelljébe való internalizálásában, 
miközben továbbra is egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítania az 
európai termékek számára a világpiacon. 
Ezért a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak támogatnia kell az európai 
képviselőket a nemzetközi 
szabványosításban és a nemzetközi 
jogalkotási erőfeszítésekben.

(47) Európa azzal a kihívással néz 
szembe, hogy vezető szerepet kell játszania 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás társadalmi 
költségeinek és a környezeti hatásoknak a 
légi közlekedés üzleti modelljébe való 
internalizálásában, miközben továbbra is 
egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítania az európai termékek és 
szolgáltatások számára a világpiacon. 
Ezért a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozásnak támogatnia kell az európai 
képviselőket a nemzetközi 
szabványosításban és a nemzetközi 
jogalkotási erőfeszítésekben.

Or. en

Módosítás 281
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

48 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az elmúlt öt évben drámaian nőtt a 
hidrogén iránti érdeklődés, mivel 
valamennyi tagállam aláírta és 
megerősítette a Felek Konferenciájának 
(COP21) Párizsi Megállapodását. 2019 
végén a Bizottság előterjesztette az európai 
zöld megállapodást, amelynek célja, hogy 
az Uniót egy modern, erőforrás-hatékony 
és versenyképes gazdasággal rendelkező, 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, ahol 2050-re nem keletkezik 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A 
kiemelt területek közé tartozik a tiszta 
hidrogén, az üzemanyagcellák, az egyéb 
alternatív üzemanyagok és az 
energiatárolás. A hidrogén kiemelt helyen 
szerepel a 2020. júliusi, „Hidrogénstratégia 
a klímasemleges Európáért” és „Uniós 
stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért” című 
közleményekben, valamint a Tiszta 
Hidrogén Európai Szövetség elindításában, 
amely szövetség összefogja az összes 
érdekelt felet a tiszta hidrogén 
ökoszisztémájának Unión belüli 
kiépítéséhez szükséges technológiai 
igények, beruházási lehetőségek és 
szabályozási akadályok azonosítása 
érdekében.

(48) Az elmúlt öt évben drámaian nőtt a 
hidrogén iránti érdeklődés, mivel 
valamennyi tagállam aláírta és 
megerősítette a Felek Konferenciájának 
(COP21) Párizsi Megállapodását. 2019 
végén a Bizottság előterjesztette az európai 
zöld megállapodást, amelynek célja, hogy 
az Uniót egy modern, erőforrás-hatékony 
és versenyképes gazdasággal rendelkező, 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, ahol 2050-re nem keletkezik 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A 
hidrogén kiemelt helyen szerepel a 2020. 
júliusi, „Hidrogénstratégia a 
klímasemleges Európáért” és „Uniós 
stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért” című 
közleményekben, valamint a Tiszta 
Hidrogén Európai Szövetség elindításában, 
amely szövetség összefogja az összes 
hidrogénben érdekelt felet a megújuló 
hidrogén ökoszisztémájának Unión belüli 
kiépítéséhez szükséges technológiai 
igények, beruházási lehetőségek és 
szabályozási akadályok azonosítása 
érdekében. Mivel 2050-ig csak egy-két 
beruházási ciklus van hátra, a kiemelt 
területek közé tartozik a teljes mértékben 
megújuló alapú hidrogén, az 
üzemanyagcellák, az egyéb alternatív 
üzemanyagok és az energiatárolás. 
Minden eddiginél fontosabb, hogy 
elkerüljük azokat a beruházásokat és 
politikai döntéseket, amelyek 
állandósíthatják az EU fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függését, vagy meg 
nem térülő eszközöket eredményezhetnek. 
A hidrogénnel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozásával és az éghajlati semlegesség 
melletti elkötelezettséggel a nagy globális 
gazdaságok körében a hidrogén-
elektrolizátorok piaca az elkövetkező 
években várhatóan bővülni fog. Az uniós 
vállalkozások a teljes értékláncban 
betöltött vezető szerepüknek köszönhetően 
jó helyzetben vannak ahhoz, hogy az 
elektrolizátorpiaci növekedés révén 
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versenyképességi előnyökhöz jussanak.

Or. en

Módosítás 282
Marisa Matias

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az elmúlt öt évben drámaian nőtt a 
hidrogén iránti érdeklődés, mivel 
valamennyi tagállam aláírta és 
megerősítette a Felek Konferenciájának 
(COP21) Párizsi Megállapodását. 2019 
végén a Bizottság előterjesztette az európai 
zöld megállapodást, amelynek célja, hogy 
az Uniót egy modern, erőforrás-hatékony 
és versenyképes gazdasággal rendelkező, 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, ahol 2050-re nem keletkezik 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A 
kiemelt területek közé tartozik a tiszta 
hidrogén, az üzemanyagcellák, az egyéb 
alternatív üzemanyagok és az 
energiatárolás. A hidrogén kiemelt helyen 
szerepel a 2020. júliusi, 
„Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért” és „Uniós stratégia az 
energiarendszer integrációjának 
megteremtéséért” című közleményekben, 
valamint a Tiszta Hidrogén Európai 
Szövetség elindításában, amely szövetség 
összefogja az összes érdekelt felet a tiszta 
hidrogén ökoszisztémájának Unión belüli 
kiépítéséhez szükséges technológiai 
igények, beruházási lehetőségek és 
szabályozási akadályok azonosítása 
érdekében.

(48) 2019 végén a Bizottság 
előterjesztette az európai zöld 
megállapodást, amelynek célja, hogy az 
Uniót egy modern, energia- és erőforrás-
hatékony és fenntartható gazdasággal 
rendelkező, méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol legkésőbb 
2050-re nem keletkezik nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A kiemelt 
területek közé tartozik a megújuló 
hidrogén, az üzemanyagcellák, az 
elektrolizátorok, a megújulóenergia-
termelés bővítése és az energiatárolás.

Or. en

Módosítás 283
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, 
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Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az elmúlt öt évben drámaian nőtt a 
hidrogén iránti érdeklődés, mivel 
valamennyi tagállam aláírta és 
megerősítette a Felek Konferenciájának 
(COP21) Párizsi Megállapodását. 2019 
végén a Bizottság előterjesztette az európai 
zöld megállapodást, amelynek célja, hogy 
az Uniót egy modern, erőforrás-hatékony 
és versenyképes gazdasággal rendelkező, 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, ahol 2050-re nem keletkezik 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A 
kiemelt területek közé tartozik a tiszta 
hidrogén, az üzemanyagcellák, az egyéb 
alternatív üzemanyagok és az 
energiatárolás. A hidrogén kiemelt helyen 
szerepel a 2020. júliusi, „Hidrogénstratégia 
a klímasemleges Európáért” és „Uniós 
stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért” című 
közleményekben, valamint a Tiszta 
Hidrogén Európai Szövetség elindításában, 
amely szövetség összefogja az összes 
érdekelt felet a tiszta hidrogén 
ökoszisztémájának Unión belüli 
kiépítéséhez szükséges technológiai 
igények, beruházási lehetőségek és 
szabályozási akadályok azonosítása 
érdekében.

(48) Az elmúlt öt évben drámaian nőtt a 
megújuló hidrogén iránti érdeklődés, mivel 
valamennyi tagállam aláírta és 
megerősítette a Felek Konferenciájának 
(COP21) Párizsi Megállapodását. 2019 
végén a Bizottság előterjesztette az európai 
zöld megállapodást, amelynek célja, hogy 
az Uniót egy modern, erőforrás-hatékony 
és versenyképes gazdasággal rendelkező, 
méltányos és virágzó társadalommá 
alakítsa át, ahol 2050-re nem keletkezik 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A 
kiemelt területek közé tartozik a megújuló 
hidrogén, az üzemanyagcellák, az egyéb 
alternatív üzemanyagok és az 
energiatárolás. A hidrogén kiemelt helyen 
szerepel a 2020. júliusi, „Hidrogénstratégia 
a klímasemleges Európáért” és „Uniós 
stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért” című 
közleményekben, a Parlament 2021 
májusában megszavazott, „Európai 
hidrogénstratégia” című saját 
kezdeményezésű jelentésében, valamint a 
Tiszta Hidrogén Európai Szövetség 
elindításában, amelynek célja, hogy 
összefogja az összes érdekelt felet a 
megújuló hidrogén ökoszisztémájának 
Unión belüli kiépítéséhez szükséges 
technológiai, kutatási és infrastrukturális 
igények, beruházási lehetőségek és 
szabályozási, valamint gazdasági 
akadályok azonosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 284
Marisa Matias

49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 
projektek révén. A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a piacra kész, fejlett 
tisztahidrogén-alkalmazások kifejlesztését 
és javítását az energia, a közlekedés, az 
építőipar és az ipari végfelhasználás 
területén. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
tiszta hidrogén uniós értéklánca – és 
különösen a kkv-k – versenyképességének 
megerősítésével párosul.

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 
projektek révén. A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a fejlett megújulóhidrogén-
alkalmazások kifejlesztését és javítását.

Or. en

Módosítás 285
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 
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projektek révén. A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a piacra kész, fejlett 
tisztahidrogén-alkalmazások kifejlesztését 
és javítását az energia, a közlekedés, az 
építőipar és az ipari végfelhasználás 
területén. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
tiszta hidrogén uniós értéklánca – és 
különösen a kkv-k – versenyképességének 
megerősítésével párosul.

projektek révén. A Megújuló Hidrogén 
közös vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a piacra kész, fejlett 
megújulóhidrogén-alkalmazások 
kifejlesztését és javítását azoknál a 
végfelhasználásoknál, ahol a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosítás 
nem megoldható, illetve nincs más 
költséghatékony vagy műszaki alternatíva, 
például az acélgyártás és a vegyipar, 
valamint a hosszú távú szállítás, 
különösen a tengeri és légi alkalmazások 
esetében. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
megújuló hidrogén uniós értéklánca – és 
különösen a kkv-k – versenyképességének 
megerősítésével párosul.

Or. en

Módosítás 286
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 
projektek révén. A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a piacra kész, fejlett 
tisztahidrogén-alkalmazások kifejlesztését 
és javítását az energia, a közlekedés, az 

(49) A hidrogénalkalmazásokhoz 
kapcsolódó célzott kutatási és innovációs 
tevékenységeket 2008 óta támogatják, 
elsősorban a hetedik keretprogram és a 
Horizont 2020 keretében működő 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás (FCH Közös 
Vállalkozás és FCH2 közös vállalkozás), 
valamint a hidrogén értékláncának 
valamennyi szakaszára/területére kiterjedő, 
hagyományos együttműködésen alapuló 
projektek révén. A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozásnak meg kell erősítenie és 
integrálnia kell az Unió tudományos 
kapacitását annak érdekében, hogy 
felgyorsítsa a piacra kész, fejlett 
megújulóhidrogén-alkalmazások 
kifejlesztését és javítását az energia, a légi 
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építőipar és az ipari végfelhasználás 
területén. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
tiszta hidrogén uniós értéklánca – és 
különösen a kkv-k – versenyképességének 
megerősítésével párosul.

közlekedés, a tengeri és nehézteher-
szállítás, a vasúti és az ipari 
végfelhasználás területén, figyelembe véve 
azok hosszú távú elérhetőségét és 
megfizethetőségét. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a megújuló hidrogén uniós 
értéklánca – és különösen a kkv-k – 
versenyképességének megerősítésével 
párosul a szükséges ökoszisztéma, azon 
belül is az infrastruktúra kiépítése mellett.

Or. en

Módosítás 287
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozás tudományos célkitűzéseinek 
elérése érdekében a hidrogéngazdaságban 
érintett valamennyi ágazat számára 
lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a 
hidrogéngazdaság stratégiai kutatási és 
innovációs tervének elkészítésében és 
végrehajtásában. Annak érdekében, hogy 
áthidalják a piacra kész technológia 
fejlesztése és a széles körű elterjedés 
közötti szakadékot, az állami szektort is be 
kell vonni, különösen a regionális és 
nemzeti hatóságokat, amely utóbbiak 
felelősek az éghajlat-politikák és a piaci 
mechanizmusokhoz kapcsolódó 
intézkedések kidolgozásáért.

(50) A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozás tudományos célkitűzéseinek 
elérése érdekében a hidrogéngazdaságban 
érintett valamennyi ágazat számára 
lehetővé kell tenni, hogy hozzájáruljanak 
a hidrogéngazdaság stratégiai kutatási és 
innovációs tervének elkészítéséhez és 
végrehajtásához. Annak érdekében, hogy 
áthidalják a piacra kész technológia 
fejlesztése és a széles körű elterjedés 
közötti szakadékot, a tudományos 
közösségnek hozzá kell járulnia a 
megújuló hidrogén alkalmazásainak 
meghatározásához és a kutatási 
hiányosságok azonosításához, emellett az 
állami és nonprofit civil társadalmi 
szereplőket is be kell vonni, különösen a 
regionális és nemzeti hatóságokat, amely 
utóbbiak felelősek az éghajlat- és 
energiapolitikák és a piaci 
mechanizmusokhoz kapcsolódó 
intézkedések kidolgozásáért.

Or. en
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Módosítás 288
Marisa Matias

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozás tudományos célkitűzéseinek 
elérése érdekében a hidrogéngazdaságban 
érintett valamennyi ágazat számára 
lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a 
hidrogéngazdaság stratégiai kutatási és 
innovációs tervének elkészítésében és 
végrehajtásában. Annak érdekében, hogy 
áthidalják a piacra kész technológia 
fejlesztése és a széles körű elterjedés 
közötti szakadékot, az állami szektort is be 
kell vonni, különösen a regionális és 
nemzeti hatóságokat, amely utóbbiak 
felelősek az éghajlat-politikák és a piaci 
mechanizmusokhoz kapcsolódó 
intézkedések kidolgozásáért.

(50) A Megújuló Hidrogén közös 
vállalkozás tudományos célkitűzéseinek 
elérése érdekében a hidrogéngazdaságban 
érintett valamennyi ágazat és felhasználó 
számára lehetővé kell tenni, hogy részt 
vegyenek a hidrogéngazdaság stratégiai 
kutatási és innovációs tervének 
elkészítésében és végrehajtásában. Annak 
érdekében, hogy áthidalják a piacra kész 
technológia fejlesztése és a széles körű 
elterjedés közötti szakadékot, az állami 
szektort is be kell vonni, különösen a 
regionális és nemzeti hatóságokat, amely 
utóbbiak felelősek az éghajlat-politikák és 
a piaci mechanizmusokhoz kapcsolódó 
intézkedések kidolgozásáért.

Or. en

Módosítás 289
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a tiszta hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 
A tiszta hidrogénnel foglalkozó 
partnerségnek együtt kell működnie 
különösen a kibocsátásmentes közúti és 
vízi közlekedéssel, az európai vasúttal, a 
tiszta légi közlekedéssel, a bolygónk javát 

(51) Mivel a megújuló hidrogént 
üzemanyagként, energiahordozóként és 
energiatárolásra is lehet alkalmazni, 
alapvető fontosságú, hogy a megújuló 
hidrogénnel kapcsolatos partnerség 
strukturált együttműködést alakítson ki sok 
más, Horizont Európa keretében létrejövő 
partnerséggel, különösen a végfelhasználás 
tekintetében. A tiszta hidrogénnel 
foglalkozó partnerségnek együtt kell 
működnie különösen a kibocsátásmentes 
vízi közlekedéssel, a tiszta légi 
közlekedéssel, valamint a bolygónk javát 
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szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 
partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 
partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania. A megújuló hidrogénre 
vonatkozó partnerség eredményeit és 
megállapításait széles körben, könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni a szereplők 
széles köre számára, többek között az 
energiarendszerek integrációja, az 
éghajlatkutatás és a civil társadalom, 
valamint a hidrogénipari szövetség 
területén.

Or. en

Módosítás 290
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a tiszta hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 
A tiszta hidrogénnel foglalkozó 
partnerségnek együtt kell működnie 
különösen a kibocsátásmentes közúti és 
vízi közlekedéssel, az európai vasúttal, a 
tiszta légi közlekedéssel, a bolygónk javát 

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a tiszta hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 
A tiszta hidrogénnel foglalkozó 
partnerségnek együtt kell működnie és 
szinergiákat kell kialakítania különösen a 
kibocsátásmentes közúti és vízi 
közlekedéssel, az európai vasúttal, a tiszta 
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szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 
partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

légi közlekedéssel, a bolygónk javát 
szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 
partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal és infrastruktúrával 
foglalkozik. A végfelhasználói 
partnerségekkel való együttműködésnek 
különösen a technológia demonstrációjára 
és az előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

Or. en

Módosítás 291
Marisa Matias

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a tiszta hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 
A tiszta hidrogénnel foglalkozó 
partnerségnek együtt kell működnie 
különösen a kibocsátásmentes közúti és 
vízi közlekedéssel, az európai vasúttal, a 
tiszta légi közlekedéssel, a bolygónk javát 
szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a megújuló hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 
A megújuló hidrogénnel foglalkozó 
partnerségnek együtt kell működnie 
különösen a kibocsátásmentes közúti és 
vízi közlekedéssel, az európai vasúttal, a 
tiszta légi közlekedéssel, a bolygónk javát 
szolgáló eljárásokkal és a tiszta acéllal 
foglalkozó partnerségekkel. E célból létre 
kell hozni egy olyan struktúrát, amely 
jelentést tesz az irányító testületnek, hogy 
biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A megújuló hidrogénre 
vonatkozó kezdeményezés lenne az 
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partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

egyetlen olyan partnerség, amely 
megújulóhidrogén-gyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

Or. en

Módosítás 292
Marisa Matias

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az európai zöld megállapodás az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
A kiemelt területek közé tartozik a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítása.

(53) Az európai zöld megállapodás az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, energia- és erőforrás-hatékony, 
fenntartható gazdasággal rendelkezik, ahol 
2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
A kiemelt területek közé tartozik a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítása azzal a céllal, hogy 
2050-re 90%-kal csökkenjen a közlekedési 
ágazat kibocsátása.

Or. en

Módosítás 293
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az európai zöld megállapodás az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 

(53) Az európai zöld megállapodás az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
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modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
A kiemelt területek közé tartozik a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítása.

modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
A kiemelt területek közé tartozik a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítása, elsősorban a vasút 
esetében.

Or. en

Módosítás 294
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 
– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
versenyképességének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
Prioritásként kell kezelni, hogy a 
szárazföldi áruszállítás 75 %-át kitevő 
közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra.

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 
– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
versenyképességének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
Prioritásként kell kezelni, hogy a 
szárazföldi áruszállítás 75 %-át kitevő 
közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra. A 
2020. évi új iparstratégiát aktualizáló 
bizottsági közlemény (2021. május) 
megerősítette a fenntartható közlekedés és 
mobilitás alapvető szerepét a kettős átállás 
felgyorsításában és a helyreállítás 
előmozdításában.

_________________ _________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102
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Or. en

Módosítás 295
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 
– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
versenyképességének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
Prioritásként kell kezelni, hogy a 
szárazföldi áruszállítás 75 %-át kitevő 
közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra.

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 
– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
versenyképességének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
100%-os csökkentéséhez kell 
hozzájárulnia. Prioritásként kell kezelni, 
hogy a szárazföldi áruszállítás 75 %-át 
kitevő közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön elsősorban a vasútra és 
másodsorban a belvízi utakra.

_________________ _________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102

Or. en

Módosítás 296
Marisa Matias

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 

(54) Az új európai iparstratégiáról szóló 
bizottsági közlemény22 (2020. március) 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
intelligens mobilitással foglalkozó iparágak 
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– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
versenyképességének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
Prioritásként kell kezelni, hogy a 
szárazföldi áruszállítás 75 %-át kitevő 
közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra.

– például a vasúti ágazat – felelősséggel és 
potenciállal rendelkeznek a digitális és zöld 
átállás ösztönzésében, Európa ipari 
függetlenségének támogatásában és a 
konnektivitás javításában. Ezért a közúti, 
vasúti, légi és vízi közlekedésnek 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
Prioritásként kell kezelni, hogy a 
szárazföldi áruszállítás 75 %-át kitevő 
közúti áruforgalom jelentős része 
átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra.

_________________ _________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1593086905382&u
ri=CELEX:52020DC0102

Or. en

Módosítás 297
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az Európai Vasút közös 
vállalkozás célja a nagy kapacitású 
integrált európai vasúti hálózat létrehozása 
a kölcsönös átjárhatóságot gátló akadályok 
felszámolása és a teljes integrációra 
vonatkozó megoldások biztosítása révén, 
amely integráció kiterjed a 
forgalomirányításra, a járművekre, az 
infrastruktúrára és a szolgáltatásokra. 
Ennek során ki kell aknázni a 
digitalizációban és az automatizálásban 
rejlő hatalmas potenciált a vasúti költségek 
csökkentése, a kapacitás növelése, 
valamint rugalmasságának és 
megbízhatóságának fokozása érdekében, és 
a funkcionális rendszer ágazatban közös, 
stabil referenciaarchitektúráján kell 
alapulnia, az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségével együttműködésben.

(56) Az Európai Vasút közös 
vállalkozás célja a nagy kapacitású 
integrált európai vasúti hálózat létrehozása, 
amely a kölcsönös átjárhatóságot gátló 
akadályok felszámolása és a teljes 
integrációra vonatkozó megoldások 
biztosítása révén a legmagasabb szintű 
biztonság elérésére törekszik mind a 
végfelhasználók, köztük az utasok, mind 
pedig a munkavállalók számára, amely 
integráció kiterjed a forgalomirányításra, a 
járművekre, az infrastruktúrára és a 
szolgáltatásokra. Ennek során ki kell 
aknázni a digitalizációban és az 
automatizálásban rejlő hatalmas potenciált 
a vasúti költségek csökkentése, a kapacitás 
növelése, valamint rugalmasságának, 
megbízhatóságának, biztonságának és 
inkluzív jellegének fokozása érdekében, és 
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a funkcionális rendszer ágazatban közös, 
stabil referenciaarchitektúráján kell 
alapulnia, az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségével együttműködésben.

Or. en

Módosítás 298
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az Európai Vasút közös 
vállalkozás célja a nagy kapacitású 
integrált európai vasúti hálózat létrehozása 
a kölcsönös átjárhatóságot gátló akadályok 
felszámolása és a teljes integrációra 
vonatkozó megoldások biztosítása révén, 
amely integráció kiterjed a 
forgalomirányításra, a járművekre, az 
infrastruktúrára és a szolgáltatásokra. 
Ennek során ki kell aknázni a 
digitalizációban és az automatizálásban 
rejlő hatalmas potenciált a vasúti költségek 
csökkentése, a kapacitás növelése, 
valamint rugalmasságának és 
megbízhatóságának fokozása érdekében, és 
a funkcionális rendszer ágazatban közös, 
stabil referenciaarchitektúráján kell 
alapulnia, az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségével együttműködésben.

(56) Az Európai Vasút közös 
vállalkozás célja a nagy kapacitású 
integrált európai vasúti hálózat létrehozása 
a kölcsönös átjárhatóságot gátló akadályok 
felszámolása és a teljes integrációra 
vonatkozó megoldások biztosítása révén, 
amely integráció kiterjed a 
forgalomirányításra, a járművekre, az 
infrastruktúrára és a szolgáltatásokra. 
Ennek során ki kell aknázni a 
digitalizációban és az automatizálásban 
rejlő hatalmas potenciált a vasúti költségek 
csökkentése, a kapacitás növelése és a 
végfelhasználónak nyújtott szolgáltatás 
többek között átszállójegyekkel történő 
javítása, valamint rugalmasságának és 
megbízhatóságának fokozása érdekében, és 
a funkcionális rendszer ágazatban közös, 
stabil referenciaarchitektúráján kell 
alapulnia, az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségével együttműködésben.

Or. en

Módosítás 299
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

57 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az Európai Vasút közös 
vállalkozásnak a főtervében meg kell 
határoznia az egységes európai vasúti 
térség támogatásához szükséges integrált, 
interoperábilis és szabványosított 
technológiai innovációk elterjedésének 
felgyorsításához szükséges kiemelt kutatási 
és innovációs tevékenységeit, valamint az 
átfogó rendszerarchitektúrát és a 
harmonizált üzemeltetési megközelítést, 
beleértve a nagyszabású demonstrációs 
tevékenységeket is.

(57) Az Európai Vasút közös 
vállalkozásnak a főtervében, a stratégiai 
kutatási és innovációs tervben meg kell 
határoznia az egységes európai vasúti 
térség támogatásához szükséges integrált, 
interoperábilis és szabványosított 
technológiai innovációk elterjedésének 
felgyorsításához szükséges kiemelt kutatási 
és innovációs tevékenységeit, valamint az 
átfogó rendszerarchitektúrát és a 
harmonizált üzemeltetési megközelítést, 
beleértve a nagyszabású demonstrációs 
tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 300
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A vasút összetett rendszer, amely 
nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a 
pályahálózat-működtetők, a 
vasúttársaságok (vonatüzemeltetők) és 
berendezéseik (infrastruktúra és 
gördülőállomány) között. A vasúti 
rendszerre vonatkozó közös előírások és 
stratégia nélkül lehetetlen az innovációt 
megvalósítani. Ezért az Európai Vasút 
közös vállalkozás rendszerpillére lehetővé 
kell tegye az ágazat számára, hogy 
egységes működési koncepciót és 
rendszerarchitektúrát kövessen, beleértve a 
vasúti rendszer működésének alapját 
képező szolgáltatások, funkcionális 
blokkok és interfészek meghatározását. A 
közös vállalkozásnak kell az átfogó keretet 
biztosítania annak garantálásához, hogy a 
kutatás a kölcsönösen elfogadott, közös 
ügyféligényekre és operatív igényekre 
irányuljon. Az Európai Vasút közös 

(58) A vasút összetett rendszer, amely 
nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a 
pályahálózat-működtetők, a 
vasúttársaságok (vonatüzemeltetők) és 
berendezéseik (infrastruktúra és 
gördülőállomány) szállítói között. A vasúti 
rendszerre vonatkozó közös előírások és 
stratégia nélkül lehetetlen az innovációt 
megvalósítani. Ezért az Európai Vasút 
közös vállalkozás rendszerpillére lehetővé 
kell tegye az ágazat számára, hogy 
egységes működési koncepciót és 
rendszerarchitektúrát kövessen, beleértve a 
vasúti rendszer működésének alapját 
képező szolgáltatások, funkcionális 
blokkok és interfészek meghatározását. A 
közös vállalkozásnak kell az átfogó keretet 
biztosítania annak garantálásához, hogy a 
kutatás a kölcsönösen elfogadott, közös 
ügyféligényekre és operatív igényekre 
irányuljon. Az Európai Vasút közös 
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vállalkozás irányítási modelljének és 
döntéshozatali folyamatának tükröznie kell 
a Bizottságnak az európai vasúti rendszer 
egységesítésében és integrálásában 
betöltött vezető szerepét, különösen az 
egységes működési koncepció és 
rendszerarchitektúra gyors és hatékony 
megvalósítása terén, ugyanakkor be kell 
vonni a magánszektorbeli partnereket a 
tanácsadói és technikai támogató szerepbe.

vállalkozás irányítási modelljének és 
döntéshozatali folyamatának tükröznie kell 
a Bizottságnak az európai vasúti rendszer 
egységesítésében és integrálásában 
betöltött vezető szerepét, különösen az 
egységes működési koncepció és 
rendszerarchitektúra gyors és hatékony 
megvalósítása terén, ugyanakkor be kell 
vonni a magánszektorbeli partnereket a 
tanácsadói és technikai támogató szerepbe, 
figyelembe véve a végfelhasználók – 
köztük az utasok – és a munkavállalók 
igényeit, különös tekintettel a biztonságra 
és az inkluzivitásra.

Or. en

Módosítás 301
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A vasút összetett rendszer, amely 
nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a 
pályahálózat-működtetők, a 
vasúttársaságok (vonatüzemeltetők) és 
berendezéseik (infrastruktúra és 
gördülőállomány) között. A vasúti 
rendszerre vonatkozó közös előírások és 
stratégia nélkül lehetetlen az innovációt 
megvalósítani. Ezért az Európai Vasút 
közös vállalkozás rendszerpillére lehetővé 
kell tegye az ágazat számára, hogy 
egységes működési koncepciót és 
rendszerarchitektúrát kövessen, beleértve a 
vasúti rendszer működésének alapját 
képező szolgáltatások, funkcionális 
blokkok és interfészek meghatározását. A 
közös vállalkozásnak kell az átfogó keretet 
biztosítania annak garantálásához, hogy a 
kutatás a kölcsönösen elfogadott, közös 
ügyféligényekre és operatív igényekre 
irányuljon. Az Európai Vasút közös 
vállalkozás irányítási modelljének és 

(58) A vasút összetett rendszer, amely 
nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a 
pályahálózat-működtetők, a 
vasúttársaságok (vonatüzemeltetők) és 
berendezéseik (infrastruktúra és 
gördülőállomány) között. A vasúti 
rendszerre vonatkozó közös előírások és 
stratégia nélkül lehetetlen az innovációt 
megvalósítani. Ezért az Európai Vasút 
közös vállalkozás rendszerpillére lehetővé 
kell tegye az ágazat számára, hogy 
egységes működési koncepciót és 
rendszerarchitektúrát kövessen, beleértve a 
vasúti rendszer működésének alapját 
képező szolgáltatások, funkcionális 
blokkok és interfészek meghatározását. A 
közös vállalkozásnak kell az átfogó keretet 
biztosítania annak garantálásához, hogy a 
kutatás a kölcsönösen elfogadott, közös 
ügyféligényekre és operatív igényekre 
irányuljon a megerősített utasjogok 
biztosítása érdekében. Az Európai Vasút 
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döntéshozatali folyamatának tükröznie kell 
a Bizottságnak az európai vasúti rendszer 
egységesítésében és integrálásában 
betöltött vezető szerepét, különösen az 
egységes működési koncepció és 
rendszerarchitektúra gyors és hatékony 
megvalósítása terén, ugyanakkor be kell 
vonni a magánszektorbeli partnereket a 
tanácsadói és technikai támogató szerepbe.

közös vállalkozás irányítási modelljének és 
döntéshozatali folyamatának tükröznie kell 
a Bizottságnak az európai vasúti rendszer 
egységesítésében és integrálásában 
betöltött vezető szerepét, különösen az 
egységes működési koncepció és 
rendszerarchitektúra gyors és hatékony 
megvalósítása terén, ugyanakkor be kell 
vonni a magánszektorbeli partnereket a 
tanácsadói és technikai támogató szerepbe.

Or. en

Módosítás 302
Marisa Matias

61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, különösen a 3. fenntartható 
fejlődési céllal kapcsolatos bizottsági 
prioritásokkal, valamint az Afrikával 
kapcsolatos átfogó stratégia felé című 
közleménnyel23 összefüggésben az Unió 
elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon az 
egészséges élet biztosításához és a jóllét 
mindenki számára történő 
előmozdításához, hogy még szorosabb 
partnerséget építsen ki két kontinensünk 
között, és hogy támogassa a kutatási és 
innovációs kapacitások kialakítását 
Afrikában. A Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak 
foglalkoznia kell az Afrikában, különösen 
a szubszaharai Afrikában elterjedt fertőző 
betegségek, például a HIV, a malária és a 
tuberkulózis, valamint a szegénységgel 
összefüggő és elhanyagolt fertőző 
betegségek kezelésére szolgáló megfelelő 
diagnosztikai eszközök, kezelések és 
oltóanyagok – többek között az 
úgynevezett egészségügyi technológiák – 
hiányával. A Covid19-világjárvány 
rávilágított arra, hogy a világ különböző 
régióinak a világkereskedelem és turizmus 

(61) Az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, különösen a 3. fenntartható 
fejlődési céllal kapcsolatos bizottsági 
prioritásokkal, valamint az Afrikával 
kapcsolatos átfogó stratégia felé című 
közleménnyel23 összefüggésben az Unió 
elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon az 
egészséges élet biztosításához és a jóllét 
mindenki számára történő 
előmozdításához, hogy még szorosabb 
partnerséget építsen ki két kontinensünk 
között, és hogy támogassa a kutatási és 
innovációs kapacitások kialakítását 
Afrikában. A Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak 
foglalkoznia kell az Afrikában, különösen 
a szubszaharai Afrikában elterjedt fertőző 
betegségek, például a HIV, a malária és a 
tuberkulózis, valamint a szegénységgel 
összefüggő és elhanyagolt fertőző 
betegségek kezelésére szolgáló megfelelő 
diagnosztikai eszközök, kezelések és 
oltóanyagok – többek között az 
úgynevezett egészségügyi technológiák – 
hiányával. A Covid19-világjárvány 
rávilágított arra, hogy a világ különböző 
régióinak a világkereskedelem és turizmus 
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révén megvalósuló fokozott 
összekapcsoltsága miatt a fertőző 
betegségek gyorsan elterjedhetnek az egész 
világon. Az egészségügyi technológiák 
fejlesztése ezért döntő fontosságú a fertőző 
betegségek terjedésének megfékezése, 
valamint elterjedésüket követően az 
ellenük való küzdelem, továbbá az érintett 
országokban és az Unióban élő polgárok 
egészségének védelme céljából. A jelenlegi 
EDCTP2-kezdeményezésnél erőteljesebb 
globális egészségügyi vezető szerep elérése 
érdekében a partnerség hatályát ki kell 
terjeszteni az újonnan megjelenő fertőző 
betegségek jelentette veszéllyel, az 
antimikrobiális rezisztencia egyre növekvő 
problémáival és a nem fertőző 
betegségekhez kapcsolódó komorbiditással 
kapcsolatos reagálásra is.

révén megvalósuló fokozott 
összekapcsoltsága miatt a fertőző 
betegségek gyorsan elterjedhetnek az egész 
világon. Az egészségügyi technológiák 
fejlesztése ezért döntő fontosságú a fertőző 
betegségek terjedésének megfékezése, 
valamint elterjedésüket követően az 
ellenük való küzdelem, a polgárok 
egészségének védelme, továbbá az érintett 
országokban és az Unióban az egészség 
javítása és előmozdítása céljából, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
támogatása, az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az 
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő és 
teljes körű hozzáférés biztosítása révén. A 
jelenlegi EDCTP2-kezdeményezésnél 
erőteljesebb globális egészségügyi vezető 
szerep elérése érdekében a partnerség 
hatályát ki kell terjeszteni az újonnan 
megjelenő fertőző betegségek jelentette 
veszéllyel, az antimikrobiális rezisztencia 
egyre növekvő problémáival és a nem 
fertőző betegségekhez kapcsolódó 
komorbiditással kapcsolatos reagálásra is.

_________________ _________________
23 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak: Az 
Afrikával kapcsolatos átfogó stratégia felé, 
Brüsszel, 2020.3.9., JOIN(2020) 4 final.

23 Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak: Az 
Afrikával kapcsolatos átfogó stratégia felé, 
Brüsszel, 2020.3.9., JOIN(2020) 4 final.

Or. en

Módosítás 303
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A szubszaharai Afrikát érintő 
fertőző betegségek modern technológiai 
eszközökkel való kezeléséhez számos 
szereplő bevonására és hosszú távú 

(62) A szubszaharai Afrikát érintő 
fertőző betegségek modern technológiai 
eszközökkel való kezeléséhez számos 
szereplő bevonására és hosszú távú 
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kötelezettségvállalásokra van szükség. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak produktív és fenntartható 
Észak–Dél és Dél–Dél hálózatépítésről és 
együttműködésről kell gondoskodnia, és 
kapcsolatokat kell kiépítenie több magán- 
és közszektorbeli szervezettel a 
projektszintű és az intézményi 
együttműködés megerősítése érdekében. A 
programnak elő kell segítenie továbbá új 
Észak–Dél és Dél–Dél együttműködés 
kialakítását a szubszaharai Afrikában több 
országra kiterjedő, több helyszínen végzett 
tanulmányok lefolytatása érdekében. 
Emellett egy rendszeres nemzetközi 
konferenciának, az EDCTP-fórumnak 
platformot kell biztosítania az európai, 
afrikai és máshonnan érkező tudósok és 
releváns hálózatok számára, hogy 
megosszák a megállapításokat és az 
ötleteket, valamint együttműködési 
kapcsolatokat alakítsanak ki.

kötelezettségvállalásokra van szükség. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak produktív és fenntartható 
Észak–Dél és Dél–Dél hálózatépítésről és 
együttműködésről kell gondoskodnia, és 
kapcsolatokat kell kiépítenie több magán-, 
nonprofit és közszektorbeli szervezettel a 
projektszintű és az intézményi 
együttműködés megerősítése érdekében. A 
programnak elő kell segítenie továbbá új 
Észak–Dél és Dél–Dél együttműködés 
kialakítását a szubszaharai Afrikában több 
országra kiterjedő, több helyszínen végzett 
tanulmányok lefolytatása érdekében. 
Emellett egy rendszeres nemzetközi 
konferenciának, az EDCTP-fórumnak 
platformot kell biztosítania az európai, 
afrikai és máshonnan érkező tudósok és 
releváns hálózatok számára, hogy 
megosszák a megállapításokat és az 
ötleteket, valamint együttműködési 
kapcsolatokat alakítsanak ki.

Or. en

Módosítás 304
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A szubszaharai Afrikát érintő 
fertőző betegségek modern technológiai 
eszközökkel való kezeléséhez számos 
szereplő bevonására és hosszú távú 
kötelezettségvállalásokra van szükség. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak produktív és fenntartható 
Észak–Dél és Dél–Dél hálózatépítésről és 
együttműködésről kell gondoskodnia, és 
kapcsolatokat kell kiépítenie több magán- 
és közszektorbeli szervezettel a 
projektszintű és az intézményi 
együttműködés megerősítése érdekében. A 
programnak elő kell segítenie továbbá új 

(62) A szubszaharai Afrikát érintő 
fertőző betegségek modern technológiai 
eszközökkel való kezeléséhez számos 
szereplő bevonására és hosszú távú 
kötelezettségvállalásokra van szükség. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak produktív és fenntartható 
Észak–Dél és Dél–Dél párbeszédről, 
hálózatépítésről és együttműködésről kell 
gondoskodnia, és kapcsolatokat kell 
kiépítenie több magán- és közszektorbeli 
szervezettel a projektszintű és az 
intézményi együttműködés megerősítése 
érdekében. A programnak elő kell segítenie 



AM\1232731HU.docx 95/192 PE693.643v01-00

HU

Észak–Dél és Dél–Dél együttműködés 
kialakítását a szubszaharai Afrikában több 
országra kiterjedő, több helyszínen végzett 
tanulmányok lefolytatása érdekében. 
Emellett egy rendszeres nemzetközi 
konferenciának, az EDCTP-fórumnak 
platformot kell biztosítania az európai, 
afrikai és máshonnan érkező tudósok és 
releváns hálózatok számára, hogy 
megosszák a megállapításokat és az 
ötleteket, valamint együttműködési 
kapcsolatokat alakítsanak ki.

továbbá új Észak–Dél és Dél–Dél 
együttműködés kialakítását a szubszaharai 
Afrikában több országra kiterjedő, több 
helyszínen végzett tanulmányok 
lefolytatása érdekében. Emellett egy 
rendszeres nemzetközi konferenciának, az 
EDCTP-fórumnak platformot kell 
biztosítania az európai, afrikai és 
máshonnan érkező tudósok és releváns 
hálózatok számára, hogy megosszák a 
megállapításokat és az ötleteket, valamint 
együttműködési kapcsolatokat alakítsanak 
ki.

Or. en

Módosítás 305
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A Globális Egészségügyi EDCTP3 
közös vállalkozásnak az EDCTP és az 
EDCTP2 programok során szerzett 
tapasztalatokra kell építenie, és az Unió, a 
tagállamok, a társult országok és az afrikai 
országok beruházásainak kiaknázásával 
kell olyan eredményeket elérnie, amelyeket 
az egyes országok vagy egyedül az uniós 
kutatási keretprogram nem tudott volna 
megvalósítani. A programban részt vevő 
államokat képviselő EDCTP Szövetségnek 
pénzügyileg és további tevékenységekkel 
hozzá kell járulnia az EDCTP3 
programhoz és annak végrehajtásához. 
Biztosítania kell a szubszaharai országok 
érdemi részvételét a döntéshozatali 
folyamatban és érdemi bevonásukat a 
folyamatba, ami elengedhetetlen a 
szubszaharai országokban a betegségek 
jelentette terhek kezeléséhez. A 
kezdeményezésnek ki kell terjednie más 
nemzetközi kutatásfinanszírozókra, például 
jótékonysági szervezetekre, a 

(63) A Globális Egészségügyi EDCTP3 
közös vállalkozásnak az EDCTP és az 
EDCTP2 programok során szerzett 
tapasztalatokra kell építenie, és az Unió, a 
tagállamok, a társult országok és az afrikai 
országok beruházásainak kiaknázásával 
kell olyan eredményeket elérnie, amelyeket 
az egyes országok vagy egyedül az uniós 
kutatási keretprogram nem tudott volna 
megvalósítani. A programban részt vevő 
államokat képviselő EDCTP Szövetségnek 
pénzügyileg és további tevékenységekkel 
hozzá kell járulnia az EDCTP3 
programhoz és annak végrehajtásához. 
Biztosítania kell a szubszaharai országok 
érdemi részvételét a döntéshozatali 
folyamatban és érdemi bevonásukat a 
folyamatba, ami elengedhetetlen a 
szubszaharai országokban a betegségek 
jelentette terhek kezeléséhez. A 
kezdeményezésnek ki kell terjednie más 
nemzetközi kutatásfinanszírozókra, például 
jótékonysági szervezetekre, a 
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gyógyszeriparra és más harmadik 
országokra, amelyeknek eseti alapon 
közreműködő partnerként hozzá kell 
járulniuk a partnerséghez. Ezenfelül a 
program hatásának növelése érdekében a 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak egyedi pályázati felhívások 
esetében lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy azonosítson olyan jogalanyokat, 
amelyek részt vehetnek a közvetett 
cselekvésekben. Lehetővé kell tenni, hogy 
a munkaprogramban elő lehessen írni, 
hogy az ilyen jogalanyok nem jogosultak a 
közös vállalkozás általi finanszírozásra.

gyógyszeriparra és más harmadik 
országokra, amelyeknek eseti alapon 
közreműködő partnerként hozzá kell 
járulniuk a partnerséghez. Ezenfelül a 
program hatásának növelése érdekében a 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak szorosan együtt kell 
működnie az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozással, és egyedi pályázati 
felhívások esetében lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy azonosítson olyan 
jogalanyokat, amelyek részt vehetnek a 
közvetett cselekvésekben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a munkaprogramban elő 
lehessen írni, hogy az ilyen jogalanyok 
nem jogosultak a közös vállalkozás általi 
finanszírozásra.
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(64) Elengedhetetlen, hogy a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
által finanszírozott vagy egyébként a 
munkaprogramja hatálya alá tartozó 
kutatási tevékenységek teljes mértékben 
összhangban álljanak az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával, az emberi jogok 
európai egyezményével és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveivel, az Orvosi 
Világszövetség 2008. évi Helsinki 
Nyilatkozatában foglalt etikai alapelvekkel, 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
regisztrálása technikai feltételeinek 
harmonizációját célzó nemzetközi 
konferencia helyes klinikai gyakorlatokra 
vonatkozó előírásaival, a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal és azon országok helyi 
etikai követelményeivel, amelyekben a 
kutatási tevékenységet folytatni kívánják. 

(64) Elengedhetetlen, hogy a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
által finanszírozott vagy egyébként a 
munkaprogramja hatálya alá tartozó 
kutatási tevékenységek teljes mértékben 
összhangban álljanak az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával, az emberi jogok 
európai egyezményével és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveivel, az Orvosi 
Világszövetség 2008. évi Helsinki 
Nyilatkozatában foglalt etikai alapelvekkel, 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
regisztrálása technikai feltételeinek 
harmonizációját célzó nemzetközi 
konferencia helyes klinikai gyakorlatokra 
vonatkozó előírásaival, a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal és azon országok helyi 
etikai követelményeivel, amelyekben a 
kutatási tevékenységet folytatni kívánják. 
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Ezen túlmenően a Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak elő kell 
írnia, hogy a program által támogatott 
közvetett cselekvések eredményei alapján 
kidolgozott innovációknak és 
beavatkozásoknak megfizethetőnek és 
hozzáférhetőnek kell lenniük a 
kiszolgáltatott népességcsoportok számára.

Ezen túlmenően a Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozás által 
támogatott közvetett cselekvések 
eredményei alapján kidolgozott 
innovációknak és beavatkozásoknak 
megfizethetőnek és hozzáférhetőnek kell 
lenniük a kiszolgáltatott népességcsoportok 
számára.
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(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
felhívást, hogy biztosítsák az uniós 
igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy 
hozzájáruljon az Unió tudásalapú 
gazdaságának sarokkövét jelentő uniós 
egészségügyi ipar versenyképességének 
megerősítéséhez, az egészségügyi 
technológiák – különösen az integrált 
egészségügyi megoldások – fejlesztésében 
való fokozott gazdasági tevékenységhez, és 
ezáltal eszközként szolgáljon a 

(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé és 
szociálisabbá kell válnia. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
felhívást, hogy biztosítsák az uniós 
igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozásnak elő kell segítenie az 
európai rákellenes terv24 és az 
antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv25 célkitűzéseinek elérését. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával26, az európai 
gyógyszerstratégiával27 és a fenntartható és 
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technológiai szuverenitás növeléséhez és 
társadalmaink digitális átállásának 
előmozdításához. Ezek a politikai 
prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv24 és az 
antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv25 célkitűzéseinek elérését. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával26, az európai 
gyógyszerstratégiával27 és a fenntartható és 
digitális Európáért kkv-stratégiával28.

digitális Európáért kkv-stratégiával28.

_________________ _________________
24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

25 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

25 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

26 COM(2020) 102. 26 COM(2020) 102.
27 COM(2020) 761. 27 COM(2020) 761.
28 COM(2020) 103. 28 COM(2020) 103.
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(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
felhívást, hogy biztosítsák az uniós 
igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy hozzájáruljon 
az Unió tudásalapú gazdaságának 
sarokkövét jelentő uniós egészségügyi ipar 
versenyképességének megerősítéséhez, az 
egészségügyi technológiák – különösen az 
integrált egészségügyi megoldások – 
fejlesztésében való fokozott gazdasági 
tevékenységhez, és ezáltal eszközként 
szolgáljon a technológiai szuverenitás 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv24 és az 
antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv25 célkitűzéseinek elérését. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával26, az európai 
gyógyszerstratégiával27 és a fenntartható és 

(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. 2017-ben az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
kihirdette a szociális jogok európai 
pillérét, amely többek között magában 
foglalja az egészségügyi ellátáshoz való 
jogot, vagyis annak jogát, hogy „kellő 
időben megfizethető megelőző és gyógyító 
egészségügyi ellátáshoz jusson”, valamint 
a pillér végrehajtására irányuló cselekvési 
tervet, amely konkrét kezdeményezéseket 
határoz meg a szociális védelem és a 
társadalmi befogadás biztosítására. A 
Bizottság hangsúlyozta az orvostechnikai 
eszközök és a digitális technológiák 
szerepét a felmerülő kihívások 
kezelésében, valamint az e-egészségügyi 
szolgáltatásoknak a magas színvonalú 
egészségügyi ellátás biztosítására való 
használatát, továbbá azt a felhívást, hogy 
biztosítsák az uniós igényeknek megfelelő, 
megfizethető gyógyszerekkel való ellátást, 
miközben támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy hozzájáruljon 
az Unió tudásalapú gazdaságának 
sarokkövét jelentő uniós egészségügyi ipar 
versenyképességének megerősítéséhez, az 
egészségügyi technológiák – különösen az 
integrált egészségügyi megoldások – 
fejlesztésében való fokozott gazdasági 
tevékenységhez, és ezáltal eszközként 
szolgáljon a technológiai szuverenitás 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
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digitális Európáért kkv-stratégiával28. összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv24, a 
Horizont-Európa rákellenes küldetése és 
az antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv25 célkitűzéseinek elérését. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával (2020. március), annak 
frissített változatával (2021. május), az 
európai gyógyszerstratégiával és a 
fenntartható és digitális Európáért kkv-
stratégiával. A közös vállalkozásnak 
szinergiákat kell kialakítania az európai 
egészségügyi adattér létrehozására 
irányuló kezdeményezésekkel, valamint a 
ritka betegségek területén indított kutatási 
kezdeményezésekkel.

_________________ _________________
24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

25 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf
26 COM(2020) 102.
27 COM(2020) 761.
28 COM(2020) 103.
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(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 

(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
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korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
felhívást, hogy biztosítsák az uniós 
igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy hozzájáruljon 
az Unió tudásalapú gazdaságának 
sarokkövét jelentő uniós egészségügyi ipar 
versenyképességének megerősítéséhez, az 
egészségügyi technológiák – különösen az 
integrált egészségügyi megoldások – 
fejlesztésében való fokozott gazdasági 
tevékenységhez, és ezáltal eszközként 
szolgáljon a technológiai szuverenitás 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv24 és az 
antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés szerinti európai cselekvési 
terv25 célkitűzéseinek elérését. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával26, az európai 
gyógyszerstratégiával27 és a fenntartható és 
digitális Európáért kkv-stratégiával28.

korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatóvá, 
körforgásossá és digitálisabbá kell válnia, 
miközben globális szinten versenyképes 
marad. A Bizottság hangsúlyozta a fejlett 
diagnosztika, kezelések, orvostechnikai 
eszközök és digitális technológiák szerepét 
a felmerülő egészségügyi kihívások 
kezelésében, valamint az e-egészségügyi 
szolgáltatásoknak a magas színvonalú 
egészségügyi ellátás biztosítására való 
használatát, továbbá azt a felhívást, hogy 
biztosítsák a betegek igényeinek 
megfelelő, megfizethető gyógyszerekkel 
való ellátást, miközben támogatják az 
innovatív és világviszonylatban vezető 
európai gyógyszeripart. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozás célja, hogy 
hozzájáruljon az elsődleges 
népegészségügyi kihívások kezeléséhez, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
minőségének és nyújtásának javításához 
az Unió egész területén, miközben 
támogatja az egészségügyi technológiák és 
kezelések – különösen az integrált 
egészségügyi megoldások – fejlesztésében 
való gazdasági tevékenységet, és ezáltal 
eszközként szolgáljon a technológiai 
fejlődés és az innovatív megoldások 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a közszektornak, a 
tudományos köröknek, a különböző méretű 
vállalatoknak és a végfelhasználóknak az 
egészségügyi kutatás és innováció köz- és 
magánszféra közötti partnerségének égisze 
alatt történő összefogásával érhetők el. Az 
Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozásnak elő kell segítenie az európai 
rákellenes terv24 és az antimikrobiális 
rezisztencia leküzdésére irányuló, egységes 
egészségügyi megközelítés szerinti európai 
cselekvési terv25 célkitűzéseinek elérését. 
Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozást össze kell hangolni az új 
európai iparstratégiával26, az európai 
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gyógyszerstratégiával27 és a fenntartható és 
digitális Európáért kkv-stratégiával28, 
valamint az európai zöld megállapodással.

_________________ _________________
24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

24 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europe-s-Beating-Cancer-Plan

25 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

25 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

26 COM(2020) 102. 26 COM(2020) 102.
27 COM(2020) 761. 27 COM(2020) 761.
28 COM(2020) 103. 28 COM(2020) 103.
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Robert Roos, Evžen Tošenovský

66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) Mivel a kkv-k természetüknél 
fogva nem feltétlenül rendelkeznek az 
európai léptékű projektekben való aktív 
részvételhez szükséges forrásokkal, 
minden közös vállalkozás megtesz minden 
tőle telhetőt annak érdekében, hogy 
bevonja a kkv-kat a közös 
vállalkozásokban való részvételbe, 
beleértve a pénzügyi intézményekkel való 
együttműködést, a közösségimédia-
kampányok lebonyolítását, és adott 
esetben a kkv-k aktív megkeresését 
részvétel céljából.

Or. en
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás időközi értékelésének29 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett személyek 
száma miatt a betegekre és/vagy a 
társadalomra nehezedő jelentős terhek, 
valamint a betegség által a betegekre és az 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt 
jelentős gazdasági hatás kellő 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
finanszírozott cselekvéseknek meg kell 
felelniük az Unió népegészségügyi 
igényeinek, és támogatniuk kell olyan 
jövőbeli egészségügyi innovációk 
fejlesztését, amelyek biztonságosak, 
emberközpontúak, hatékonyak, 
költséghatékonyak és megfizethetők a 
betegek és az egészségügyi rendszerek 
számára.

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás29 időközi értékelésének 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. Az új kezdeményezésnek 
elsősorban a népegészségügyre és a 
betegek szükségleteire kell irányulnia, a 
hatóságok vezetésével, valamint a civil 
társadalom és a betegszervezetek 
strukturált részvételével. A 
kezdeményezés hatályának ki kell terjednie 
a megelőzésre, a diagnosztikára, a 
kezelésre és a betegségmenedzsmentre, és 
azt a betegség súlyossága és/vagy az 
érintett személyek száma miatt a betegekre 
és/vagy a társadalomra nehezedő jelentős 
terhek, valamint a betegség által a 
betegekre és az egészségügyi rendszerekre 
gyakorolt jelentős gazdasági hatás kellő 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
finanszírozott cselekvéseknek meg kell 
felelniük az Unió népegészségügyi 
igényeinek, és támogatniuk kell olyan 
jövőbeli egészségügyi innovációk 
fejlesztését, amelyek biztonságosak, 
ember- és betegközpontúak, hatékonyak, 
költséghatékonyak, hozzáférhetők, és 
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megfizethetők a betegek és az 
egészségügyi rendszerek számára.

_________________ _________________
29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

Or. en
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Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás29 időközi értékelésének 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett személyek 
száma miatt a betegekre és/vagy a 
társadalomra nehezedő jelentős terhek, 

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás29 időközi értékelésének 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett vagy 
valószínűleg érintett személyek száma 
miatt a betegekre, családjukra és/vagy a 
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valamint a betegség által a betegekre és az 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt 
jelentős gazdasági hatás kellő 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
finanszírozott cselekvéseknek meg kell 
felelniük az Unió népegészségügyi 
igényeinek, és támogatniuk kell olyan 
jövőbeli egészségügyi innovációk 
fejlesztését, amelyek biztonságosak, 
emberközpontúak, hatékonyak, 
költséghatékonyak és megfizethetők a 
betegek és az egészségügyi rendszerek 
számára.

társadalomra nehezedő jelentős terhek, 
valamint a betegség által a betegekre, 
családjukra és az egészségügyi 
rendszerekre gyakorolt jelentős gazdasági 
hatás kellő figyelembevételével kell 
meghatározni. A finanszírozott 
cselekvéseknek meg kell felelniük az Unió 
népegészségügyi igényeinek, és 
támogatniuk kell olyan jövőbeli 
egészségügyi innovációk fejlesztését, 
amelyek biztonságosak, emberközpontúak, 
hatékonyak, költséghatékonyak és 
megfizethetők a betegek (köztük a ritka 
betegségben szenvedők) és az 
egészségügyi rendszerek számára.

_________________ _________________
29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

Or. en
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Marisa Matias

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás29 időközi értékelésének 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás29 időközi értékelésének 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
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során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett személyek 
száma miatt a betegekre és/vagy a 
társadalomra nehezedő jelentős terhek, 
valamint a betegség által a betegekre és az 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt 
jelentős gazdasági hatás kellő 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
finanszírozott cselekvéseknek meg kell 
felelniük az Unió népegészségügyi 
igényeinek, és támogatniuk kell olyan 
jövőbeli egészségügyi innovációk 
fejlesztését, amelyek biztonságosak, 
emberközpontúak, hatékonyak, 
költséghatékonyak és megfizethetők a 
betegek és az egészségügyi rendszerek 
számára.

során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett személyek 
száma miatt a betegekre és/vagy a 
társadalomra nehezedő jelentős terhek, 
valamint a betegség által a betegekre és az 
egészségügyi szolgáltatásokra és 
rendszerekre gyakorolt jelentős gazdasági 
hatás kellő figyelembevételével kell 
meghatározni. A finanszírozott 
cselekvéseknek meg kell felelniük az Unió 
népegészségügyi igényeinek, és 
támogatniuk kell olyan jövőbeli 
egészségügyi innovációk fejlesztését, 
amelyek biztonságosak, emberközpontúak, 
hatékonyak, költséghatékonyak és 
megfizethetők a betegek és az 
egészségügyi ellátások számára, és ezáltal 
javítják a lakosság egészségi állapotát, 
valamint az egészségügyi egyenlőséget.

_________________ _________________
29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

29 A Horizont 2020 keretében működő, az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozás (2014–2016) időközi 
értékelése (ISBN 978-92-79-69299-4).

Or. en

Módosítás 314
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Az új tudományos ötletek, valamint 
a sikeres kutatási és innovációs 

(68) Az új tudományos ötletek, valamint 
a sikeres kutatási és innovációs 



AM\1232731HU.docx 107/192 PE693.643v01-00

HU

tevékenységek létrehozására vonatkozó 
legjobb lehetőség biztosítása érdekében az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
kulcsszereplőinek különböző típusú köz- és 
magánintézmények kutatóinak kell 
lenniük. Ugyanakkor a 
végfelhasználóknak, például az uniós 
polgároknak, az egészségügyi 
szakembereknek és az egészségügyi 
szolgáltatóknak közre kell működniük a 
kezdeményezés stratégiai tervezésében és 
tevékenységeiben, ezáltal biztosítva, hogy 
a kezdeményezés kielégítse 
szükségleteiket. Ezen túlmenően az egész 
Unióra kiterjedő és a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak, az egészségügyi 
technológiák értékelésével foglalkozó 
szerveknek és az egészségügyi költségek 
viselőinek is kellő időben hozzá kell 
járulniuk a partnerség tevékenységeihez, 
biztosítva ugyanakkor, hogy ne álljon fenn 
összeférhetetlenség, annak érdekében, 
hogy növeljék annak valószínűségét, hogy 
a finanszírozott cselekvések eredményei 
megfelelnek a bevezetéshez szükséges 
követelményeknek és ezáltal elérik a várt 
hatásokat. Mindezeknek a 
hozzájárulásoknak elő kell segíteniük, 
hogy a kutatási erőfeszítéseket jobban a 
kielégítetlen szükségletekre 
összpontosítsák.

tevékenységek létrehozására vonatkozó 
legjobb lehetőség biztosítása érdekében az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
kulcsszereplőinek különböző típusú köz- és 
magánintézmények kutatóinak kell 
lenniük. Ugyanakkor a 
végfelhasználóknak, például az uniós 
polgároknak, betegeknek és családjuknak, 
az egészségügyi szakembereknek és az 
egészségügyi szolgáltatóknak közre kell 
működniük a kezdeményezés stratégiai 
tervezésében és tevékenységeiben. A közös 
vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, 
hogy az általa végzett tevékenységek 
megfeleljenek ezeknek az igényeknek. 
Ezen túlmenően az egész Unióra kiterjedő 
és a nemzeti szabályozó hatóságoknak, az 
egészségügyi technológiák értékelésével 
foglalkozó szerveknek és az egészségügyi 
költségek viselőinek is kellő időben hozzá 
kell járulniuk a partnerség 
tevékenységeihez, biztosítva ugyanakkor, 
hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség, 
annak érdekében, hogy növeljék annak 
valószínűségét, hogy a finanszírozott 
cselekvések eredményei megfelelnek a 
bevezetéshez szükséges követelményeknek 
és ezáltal elérik a várt hatásokat. 
Mindezeknek a hozzájárulásoknak elő kell 
segíteniük, hogy a kutatási erőfeszítéseket 
jobban a kielégítetlen szükségletekre 
összpontosítsák.

Or. en

Módosítás 315
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Az új tudományos ötletek, valamint 
a sikeres kutatási és innovációs 
tevékenységek létrehozására vonatkozó 
legjobb lehetőség biztosítása érdekében az 

(68) Az új tudományos ötletek, valamint 
a sikeres kutatási és innovációs 
tevékenységek létrehozására vonatkozó 
legjobb lehetőség biztosítása érdekében az 
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Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
kulcsszereplőinek különböző típusú köz- és 
magánintézmények kutatóinak kell 
lenniük. Ugyanakkor a 
végfelhasználóknak, például az uniós 
polgároknak, az egészségügyi 
szakembereknek és az egészségügyi 
szolgáltatóknak közre kell működniük a 
kezdeményezés stratégiai tervezésében és 
tevékenységeiben, ezáltal biztosítva, hogy 
a kezdeményezés kielégítse 
szükségleteiket. Ezen túlmenően az egész 
Unióra kiterjedő és a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak, az egészségügyi 
technológiák értékelésével foglalkozó 
szerveknek és az egészségügyi költségek 
viselőinek is kellő időben hozzá kell 
járulniuk a partnerség tevékenységeihez, 
biztosítva ugyanakkor, hogy ne álljon fenn 
összeférhetetlenség, annak érdekében, 
hogy növeljék annak valószínűségét, hogy 
a finanszírozott cselekvések eredményei 
megfelelnek a bevezetéshez szükséges 
követelményeknek és ezáltal elérik a várt 
hatásokat. Mindezeknek a 
hozzájárulásoknak elő kell segíteniük, 
hogy a kutatási erőfeszítéseket jobban a 
kielégítetlen szükségletekre 
összpontosítsák.

Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
kulcsszereplőinek különböző típusú köz- és 
magánintézmények kutatóinak kell 
lenniük. Ugyanakkor a 
végfelhasználóknak, például az uniós 
polgároknak, a fogyasztói és 
betegcsoportoknak, az egészségügyi 
szakembereknek és az egészségügyi 
szolgáltatóknak közre kell működniük a 
kezdeményezés stratégiai tervezésében és 
tevékenységeiben, ezáltal biztosítva, hogy 
a kezdeményezés kielégítse 
szükségleteiket. Ezen túlmenően az egész 
Unióra kiterjedő és a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak, az egészségügyi 
technológiák értékelésével foglalkozó 
szerveknek és az egészségügyi költségek 
viselőinek is kellő időben hozzá kell 
járulniuk a partnerség tevékenységeihez, 
biztosítva ugyanakkor, hogy ne álljon fenn 
összeférhetetlenség, annak érdekében, 
hogy növeljék annak valószínűségét, hogy 
a finanszírozott cselekvések eredményei 
megfelelnek a betegek igényeinek és a 
bevezetéshez szükséges követelményeknek 
és ezáltal elérik a várt hatásokat. 
Mindezeknek a hozzájárulásoknak elő kell 
segíteniük, hogy a kutatási erőfeszítéseket 
jobban a kielégítetlen vagy 
alulfinanszírozott szükségletekre 
összpontosítsák.

Or. en

Módosítás 316
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A partnerség célkitűzéseinek a 
prekompetitív területre kell 
összpontosítaniuk, és ezáltal biztonságos 
teret kell teremteniük a különböző 
egészségügyi technológiák terén 

(70) A partnerség célkitűzéseinek a 
prekompetitív területre kell 
összpontosítaniuk, és ezáltal biztonságos 
teret kell teremteniük a különböző 
egészségügyi technológiák és kezelések 
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tevékenykedő vállalatok közötti hatékony 
együttműködéshez. A kezdeményezés 
integrált jellegének tükrözése, az 
egészségügyi ipar ágazatai közötti 
elszigeteltség megtörésének elősegítése és 
az ipar és a tudományos körök közötti 
együttműködés megerősítése érdekében a 
kezdeményezés által finanszírozott 
projektek többségének ágazatokon 
átívelőnek kell lennie.

terén tevékenykedő vállalatok közötti 
hatékony együttműködéshez. A 
kezdeményezés integrált jellegének 
tükrözése, az egészségügyi ipar ágazatai 
közötti elszigeteltség megtörésének 
elősegítése és az ipar és a tudományos 
körök közötti együttműködés megerősítése 
érdekében a kezdeményezés által 
finanszírozott projektek többségének 
ágazatokon átívelőnek kell lennie, és a 
kutatási és innovációs tevékenységek 
kezdetétől fogva be kell vonnia a betegek 
és a végfelhasználók csoportjait.

Or. en

Módosítás 317
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
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70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A partnerség célkitűzéseinek a 
prekompetitív területre kell 
összpontosítaniuk, és ezáltal biztonságos 
teret kell teremteniük a különböző 
egészségügyi technológiák terén 
tevékenykedő vállalatok közötti hatékony 
együttműködéshez. A kezdeményezés 
integrált jellegének tükrözése, az 
egészségügyi ipar ágazatai közötti 
elszigeteltség megtörésének elősegítése és 
az ipar és a tudományos körök közötti 
együttműködés megerősítése érdekében a 
kezdeményezés által finanszírozott 
projektek többségének ágazatokon 
átívelőnek kell lennie.

(70) A partnerség célkitűzéseinek a 
prekompetitív területre kell 
összpontosítaniuk, és ezáltal biztonságos 
teret kell teremteniük a különböző 
egészségügyi technológiák terén 
tevékenykedő vállalatok közötti hatékony 
és eredményes együttműködéshez. A 
kezdeményezés integrált jellegének 
tükrözése, az egészségügyi ipar ágazatai 
közötti elszigeteltség megtörésének 
elősegítése és az ipar és a tudományos 
körök közötti együttműködés megerősítése 
érdekében a kezdeményezés által 
finanszírozott projektek többségének 
ágazatokon átívelőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 318
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica
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71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A „kulcsfontosságú digitális 
technológiák” kifejezés azokra az 
elektronikai alkatrészekre és rendszerekre 
utal, amelyek valamennyi főbb gazdasági 
ágazat alapját képezik. A Bizottság 
kiemelte, hogy ezeket a technológiákat 
ellenőrzés alá kell vonni Európában, 
különösen az olyan európai szakpolitikai 
prioritások megvalósításával 
összefüggésben, mint a digitális 
technológiai autonómia30. A terület 
fontossága és az unióbeli érdekelt felek 
előtt álló kihívások miatt gyors fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy az 
európai innovációs és értékláncokban ne 
maradjon gyenge láncszem. Létre kell tehát 
hozni egy olyan uniós szintű 
mechanizmust, amely egyesíti és 
összpontosítja az elektronikai alkatrészek 
és rendszerek terén zajló kutatáshoz és 
innovációhoz a tagállamok, az Unió és a 
magánszektor által nyújtott támogatást.

(71) A „kulcsfontosságú digitális 
technológiák” kifejezés azokra az 
elektronikai alkatrészekre és rendszerekre 
utal, amelyek valamennyi főbb gazdasági 
ágazat alapját képezik. A Bizottság 
kiemelte, hogy ezeket a technológiákat 
ellenőrzés alá kell vonni Európában, 
különösen az olyan európai szakpolitikai 
prioritások megvalósításával 
összefüggésben, mint a digitális 
technológiai autonómia30. A terület 
fontossága és az unióbeli érdekelt felek 
előtt álló kihívások miatt gyors fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy az 
európai innovációs és értékláncokban ne 
maradjon gyenge láncszem. Létre kell tehát 
hozni egy olyan uniós szintű 
mechanizmust, amely egyesíti és 
összpontosítja az elektronikai alkatrészek 
és rendszerek terén zajló kutatáshoz és 
innovációhoz a tagállamok, az Unió és a 
magánszektor által nyújtott támogatást. A 
processzorokkal és félvezető 
technológiákkal foglalkozó szövetségnek, 
valamint az ipari adatokkal, a 
peremtechnológiával és a 
felhőtechnológiával foglalkozó 
szövetségnek szintén ki kell egészítenie a 
közös vállalkozás kezdeményezéseit.

_________________ _________________
30 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Európa digitális jövőjének 
megtervezése (COM(2020) 67 final).

30 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Európa digitális jövőjének 
megtervezése (COM(2020) 67 final).

Or. en
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71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A „kulcsfontosságú digitális 
technológiák” kifejezés azokra az 
elektronikai alkatrészekre és rendszerekre 
utal, amelyek valamennyi főbb gazdasági 
ágazat alapját képezik. A Bizottság 
kiemelte, hogy ezeket a technológiákat 
ellenőrzés alá kell vonni Európában, 
különösen az olyan európai szakpolitikai 
prioritások megvalósításával 
összefüggésben, mint a digitális 
technológiai autonómia30. A terület 
fontossága és az unióbeli érdekelt felek 
előtt álló kihívások miatt gyors fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy az 
európai innovációs és értékláncokban ne 
maradjon gyenge láncszem. Létre kell tehát 
hozni egy olyan uniós szintű 
mechanizmust, amely egyesíti és 
összpontosítja az elektronikai alkatrészek 
és rendszerek terén zajló kutatáshoz és 
innovációhoz a tagállamok, az Unió és a 
magánszektor által nyújtott támogatást.

(71) A „kulcsfontosságú digitális 
technológiák” kifejezés azokra az 
elektronikai alkatrészekre és rendszerekre 
utal, amelyek valamennyi főbb gazdasági 
ágazat alapját képezik. A Bizottság 
kiemelte, hogy ezeket a technológiákat 
ellenőrzés alá kell vonni Európában, 
különösen az olyan európai szakpolitikai 
prioritások megvalósításával 
összefüggésben, mint a digitális 
technológiai reziliencia30. A terület 
fontossága és az unióbeli érdekelt felek 
előtt álló kihívások miatt gyors fellépésre 
van szükség annak érdekében, hogy az 
európai innovációs és értékláncokban ne 
maradjon gyenge láncszem. Létre kell tehát 
hozni egy olyan uniós szintű 
mechanizmust, amely egyesíti és 
összpontosítja az elektronikai alkatrészek 
és rendszerek terén zajló kutatáshoz és 
innovációhoz a tagállamok, az Unió és a 
magánszektor által nyújtott támogatást.

_________________ _________________
30 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Európa digitális jövőjének 
megtervezése (COM(2020) 67 final).

30 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Európa digitális jövőjének 
megtervezése (COM(2020) 67 final).

Or. en

Módosítás 320
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 
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világosan meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 
gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
alapvető uniós értékeket – többek között a 
magánélet védelmét és a bizalmat, a 
biztonságot és a védelmet – tükröző 
európai digitális átálláshoz elengedhetetlen 
technológiák terén mutatkozik. Az 
értékláncok valamennyi szegmensét 
képviselő ökoszisztéma érdekelt felei 
közötti együttműködés elengedhetetlen az 
új technológiák fejlesztéséhez és az 
innováció gyors piaci bevezetéséhez. 
Alapvető fontosságú továbbá az érdekelt 
feleknek – különösen a kkv-knak – a 
technológia feltörekvő vagy szomszédos 
területeibe, vagy mindkettőbe való 
integrálásához szükséges nyitottság és 
rugalmasság.

világosan meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 
gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
alapvető uniós értékeket és jogokat – 
többek között a magánélet védelmét és a 
bizalmat, a biztonságot és a védelmet az 
értékláncok minden szintjén – tükröző 
európai digitális átálláshoz elengedhetetlen 
technológiák terén mutatkozik. Az 
értékláncok valamennyi szegmensét 
képviselő ökoszisztéma érdekelt felei 
közötti együttműködés elengedhetetlen az 
olyan új technológiák fejlesztéséhez, 
amelyek a beépített adatvédelemre és 
biztonságra épülnek, valamint azok gyors 
piaci bevezetéséhez. Alapvető fontosságú 
továbbá az érdekelt feleknek – különösen a 
kkv-knak és a nonprofit civil társadalmi 
szervezeteknek – a technológia feltörekvő 
vagy szomszédos területeibe, vagy 
mindkettőbe való integrálásához szükséges 
nyitottság és rugalmasság.

Or. en
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72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 
világosan meghatározott témákkal kell 

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 
világosan meghatározott témákkal kell 
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foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 
gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
alapvető uniós értékeket – többek között a 
magánélet védelmét és a bizalmat, a 
biztonságot és a védelmet – tükröző 
európai digitális átálláshoz 
elengedhetetlen technológiák terén 
mutatkozik. Az értékláncok valamennyi 
szegmensét képviselő ökoszisztéma 
érdekelt felei közötti együttműködés 
elengedhetetlen az új technológiák 
fejlesztéséhez és az innováció gyors piaci 
bevezetéséhez. Alapvető fontosságú 
továbbá az érdekelt feleknek – különösen a 
kkv-knak – a technológia feltörekvő vagy 
szomszédos területeibe, vagy mindkettőbe 
való integrálásához szükséges nyitottság és 
rugalmasság.

foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 
gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
Európai Uniónak és technológiai vezető 
szerepének az alapvető uniós értékeket – 
többek között a magánélet védelmét és a 
bizalmat, a biztonságot és a védelmet – 
tükröző digitális átállásához 
elengedhetetlen technológiák terén 
mutatkozik. Az értékláncok valamennyi 
szegmensét képviselő ökoszisztéma 
érdekelt felei közötti együttműködés 
elengedhetetlen az új technológiák 
fejlesztéséhez és az innováció gyors piaci 
bevezetéséhez. Alapvető fontosságú 
továbbá az érdekelt feleknek – különösen a 
kkv-knak – a technológia feltörekvő vagy 
szomszédos területeibe, vagy mindkettőbe 
való integrálásához szükséges nyitottság és 
rugalmasság.

Or. en

Módosítás 322
Marisa Matias

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 
világosan meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 

(72) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak olyan 
világosan meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
szélesebb értelemben vett európai iparágak 
számára, hogy azok biztosítsák a 
leginnovatívabb technológiák tervezését, 
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gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
alapvető uniós értékeket – többek között a 
magánélet védelmét és a bizalmat, a 
biztonságot és a védelmet – tükröző 
európai digitális átálláshoz elengedhetetlen 
technológiák terén mutatkozik. Az 
értékláncok valamennyi szegmensét 
képviselő ökoszisztéma érdekelt felei 
közötti együttműködés elengedhetetlen az 
új technológiák fejlesztéséhez és az 
innováció gyors piaci bevezetéséhez. 
Alapvető fontosságú továbbá az érdekelt 
feleknek – különösen a kkv-knak – a 
technológia feltörekvő vagy szomszédos 
területeibe, vagy mindkettőbe való 
integrálásához szükséges nyitottság és 
rugalmasság.

gyártását és felhasználását az elektronikai 
alkatrészek és rendszerek területén. 
Európai szinten strukturált és összehangolt 
pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, 
hogy a kutatócsoportok és az európai 
iparágak meg tudják őrizni jelenlegi 
erősségeiket egy rendkívül versengő 
nemzetközi környezet élvonalában, és hogy 
felszámolják azt a szakadékot, amely az 
alapvető uniós értékeket – többek között a 
magánélet védelmét, az adatvédelmet, a 
bizalmat és a biztonságot – tükröző európai 
digitális átálláshoz elengedhetetlen 
technológiák terén mutatkozik. Az 
értékláncok valamennyi szegmensét 
képviselő ökoszisztéma érdekelt felei 
közötti együttműködés elengedhetetlen az 
új technológiák fejlesztéséhez és az 
innováció gyors piaci bevezetéséhez. 
Alapvető fontosságú továbbá az érdekelt 
feleknek – különösen a kkv-knak – a 
technológia feltörekvő vagy szomszédos 
területeibe, vagy mindkettőbe való 
integrálásához szükséges nyitottság, 
átláthatóság és rugalmasság.

Or. en

Módosítás 323
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

72 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72a) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásnak a 
„Digitális iránytű 2030-ig: a digitális 
évtized megvalósításának európai módja” 
című bizottsági közleményben 
meghatározott célokkal összhangban 
kutatási tevékenységeket is ki kell 
dolgoznia.

Or. en
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Módosítás 324
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásának 
ötvöznie kell azokat a pénzügyi és 
technikai eszközöket, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy uralni 
lehessen az innováció eszkalálódó ütemét e 
területen, hogy jelentős továbbgyűrűző 
hatásokat idézzenek elő a társadalom 
számára, valamint hogy a stratégiák és 
beruházások közös európai érdekhez való 
hozzáigazítása révén megosszák a 
kockázatvállalást. Ezért a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
tagjainak önkéntes alapon az Uniónak, a 
tagállamoknak és a Horizont Európához 
társult országoknak, valamint olyan 
szövetségeknek kell lenniük, amelyek 
magánszektorbeli tagként az őket alkotó 
csoporttagokat képviselik, [továbbá az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
területén Európában tevékenykedő más 
jogalanyoknak]. A tagállamok részvétele 
elősegíti továbbá a nemzeti programokkal 
és stratégiákkal való koherens 
összehangolást, mivel csökkenti az 
átfedéseket és az erőfeszítések 
szétaprózódását, ugyanakkor biztosítja az 
érdekelt felek és tevékenységek közötti 
szinergiákat.

(73) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásának 
ötvöznie kell azokat a pénzügyi és 
technikai eszközöket, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy uralni 
lehessen az innováció eszkalálódó ütemét e 
területen, hogy a stratégiák és 
beruházások közös európai érdekhez való 
hozzáigazítása révén jelentős 
továbbgyűrűző hatásokat idézzenek elő a 
társadalom számára. Ezért a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás tagjainak önkéntes 
alapon az Uniónak, a tagállamoknak és a 
Horizont Európához társult országoknak, 
valamint olyan szövetségeknek kell 
lenniük, amelyek magánszektorbeli tagként 
az őket alkotó csoporttagokat képviselik, 
[továbbá az elektronikai alkatrészek és 
rendszerek területén Európában 
tevékenykedő más jogalanyoknak]. A 
tagállamok részvétele elősegíti továbbá a 
nemzeti programokkal és stratégiákkal való 
koherens összehangolást, mivel csökkenti 
az átfedéseket és az erőfeszítések 
szétaprózódását, ugyanakkor biztosítja az 
érdekelt felek és tevékenységek közötti 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 325
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

74 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjával] összhangban a részt vevő 
államoknak meg kell bízniuk a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozást, hogy a 
hozzájárulásukat teljesítse a közvetett 
cselekvésekben részt vevő nemzeti 
szereplők felé. A kedvezményezetteknek 
egyetlen támogatási megállapodást kell 
aláírniuk a közös vállalkozással, a Horizont 
Európa szabályai szerint, beleértve a 
szellemi tulajdonjogok megfelelő keretét, 
az adott támogatási tevekénységet 
finanszírozó uniós programtól függően. A 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozásnak kell feldolgoznia a 
költségigényléseket és teljesítenie a 
kifizetéseket a kedvezményezettek felé.

(74) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjával] összhangban a részt vevő 
államoknak meg kell bízniuk a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozást, hogy a 
hozzájárulásukat teljesítse a közvetett 
cselekvésekben részt vevő nemzeti 
szereplők felé. A kedvezményezetteknek 
egyetlen támogatási megállapodást kell 
aláírniuk a közös vállalkozással, a Horizont 
Európa szabályai szerint, beleértve a nyílt 
hozzáférés megfelelő keretét, az adott 
támogatási tevékenységet finanszírozó 
uniós programtól függően. A 
közforrásokból származó pénzügyi 
támogatásnak mindig nyilvános 
eredményekhez és technológiákhoz kell 
vezetnie, és ösztönözni kell a nyílt 
forráskódú szoftverekhez és hardverekhez 
hasonló nyílt együttműködési modelleket. 
A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozásnak kell feldolgoznia a 
költségigényléseket és teljesítenie a 
kifizetéseket a kedvezményezettek felé.

Or. en

Módosítás 326
Robert Roos, Evžen Tošenovský

74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjával] összhangban a részt vevő 
államoknak meg kell bízniuk a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozást, hogy a 
hozzájárulásukat teljesítse a közvetett 
cselekvésekben részt vevő nemzeti 
szereplők felé. A kedvezményezetteknek 

(74) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjával] összhangban a részt vevő 
államok megbízhatják a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozást, 
hogy a hozzájárulásukat teljesítse a 
közvetett cselekvésekben részt vevő 
nemzeti szereplők felé. A 
kedvezményezetteknek egyetlen 
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egyetlen támogatási megállapodást kell 
aláírniuk a közös vállalkozással, a Horizont 
Európa szabályai szerint, beleértve a 
szellemi tulajdonjogok megfelelő keretét, 
az adott támogatási tevekénységet 
finanszírozó uniós programtól függően. A 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozásnak kell feldolgoznia a 
költségigényléseket és teljesítenie a 
kifizetéseket a kedvezményezettek felé.

támogatási megállapodást kell aláírniuk a 
közös vállalkozással, a Horizont Európa 
szabályai szerint, beleértve a szellemi 
tulajdonjogok megfelelő keretét, az adott 
támogatási tevékenységet finanszírozó 
uniós programtól függően. A 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozásnak kell feldolgoznia a 
költségigényléseket és teljesítenie a 
kifizetéseket a kedvezményezettek felé.

Or. en

Módosítás 327
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az ECSEL közös vállalkozásban 
kialakított gyakorlat folytatásaként eltérést 
kell biztosítani a Horizont Európáról szóló 
rendelet [30. cikkétől] annak érdekében, 
hogy a résztvevő típusától (nevezetesen 
kkv-k és nonprofit jogalanyok), valamint a 
cselekvés típusától függően minden részt 
vevő állam kedvezményezettjei között 
különböző visszatérítési rátákat lehessen 
alkalmazni. Ennek biztosítania kell az 
érdekelt feleknek a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
által finanszírozott cselekvésekben való 
részvétele megfelelő egyensúlyát, és elő 
kell mozdítania a kkv-k nagyobb mértékű 
bevonását, amint azt az ECSEL Közös 
Vállalkozás időközi értékelésében 
ajánlották.

(76) Az ECSEL közös vállalkozásban 
kialakított gyakorlat folytatásaként eltérést 
kell biztosítani a Horizont Európáról szóló 
rendelet [30. cikkétől] annak érdekében, 
hogy a résztvevő típusától (nevezetesen 
kkv-k és nonprofit jogalanyok), valamint a 
cselekvés típusától függően minden részt 
vevő állam kedvezményezettjei között 
különböző visszatérítési rátákat lehessen 
alkalmazni. Ennek biztosítania kell az 
érdekelt feleknek a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
által finanszírozott cselekvésekben való 
részvétele megfelelő egyensúlyát, és elő 
kell mozdítania a kkv-k nagyobb mértékű 
bevonását, amint azt az ECSEL Közös 
Vállalkozás időközi értékelésében 
ajánlották, valamint elő kell mozdítania a 
nonprofit civil társadalmi szektor fokozott 
bevonását.

Or. en

Módosítás 328
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az egységes európai égboltra 
vonatkozó uniós jogi keret31 célja az 
európai légiforgalmi szolgáltatási (ATM) 
rendszer intézményi, operatív, technológiai 
és szabályozási intézkedések révén történő 
megreformálása annak érdekében, hogy 
javuljon a rendszer teljesítménye a 
kapacitás, a biztonság, a hatékonyság és a 
környezeti hatás tekintetében.

(77) Az egységes európai égboltra 
vonatkozó uniós jogi keret31 célja az 
európai légiforgalmi szolgáltatási (ATM) 
rendszer intézményi, operatív, technológiai 
és szabályozási intézkedések révén történő 
megreformálása annak érdekében, hogy 
javuljon a rendszer teljesítménye a 
kapacitás, a biztonság, a hatékonyság, 
valamint az éghajlati és környezeti hatás 
tekintetében, beleértve a levegőszennyezést 
és a zajszennyezést is.

_________________ _________________
31 Az Európai Parlament és a Tanács 
549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) 
az egységes európai égbolt létrehozására 
vonatkozó keret megállapításáról (HL 
L 96., 2004.3.31., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) 
az egységes európai égbolt létrehozására 
vonatkozó keret megállapításáról (HL 
L 96., 2004.3.31., 1. o.).

Or. en

Módosítás 329
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Az „Egységes európai égbolt” 
légiforgalmi szolgáltatási (ATM) kutatási 
és fejlesztési projekt (a továbbiakban: 
SESAR-projekt)32 célja az ATM 
modernizálása, valamint a technológiai és 
operatív innováció összefogása az 
egységes európai égbolt támogatása 
érdekében. A projekt arra törekszik, hogy a 
légi közlekedési ágazat torlódásmentes, 
még biztonságosabb és környezetbarátabb 
működésének lehetővé tétele céljából 

(78) Az „Egységes európai égbolt” 
légiforgalmi szolgáltatási (ATM) kutatási 
és fejlesztési projekt (a továbbiakban: 
SESAR-projekt)32 célja az ATM 
modernizálása, valamint a technológiai és 
operatív innováció összefogása az 
egységes európai égbolt támogatása 
érdekében. A projekt arra törekszik, hogy a 
légi közlekedési ágazat torlódásmentes, 
még biztonságosabb, környezetbarátabb és 
éghajlatbarátabb működésének lehetővé 
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2035-ig technológiai megoldásokat 
kínáljon egy jól teljesítő ATM-hez. A 
SESAR-projekt három egymással 
összefüggő, folyamatos és fejlődő 
együttműködési folyamatból áll, amelyek 
meghatározzák, fejlesztik és alkalmazzák 
az európai ATM-főtervben meghatározott 
digitális európai égbolt alapját képező 
innovatív technológiai rendszereket és 
üzemeltetési eljárásokat33.

tétele céljából 2035-ig technológiai 
megoldásokat kínáljon egy jól teljesítő 
ATM-hez, lehetővé téve az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek és az 
európai klímarendelet 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéseinek való 
megfelelést. A SESAR-projekt három 
egymással összefüggő, folyamatos és 
fejlődő együttműködési folyamatból áll, 
amelyek meghatározzák, fejlesztik és 
alkalmazzák az európai ATM-főtervben 
meghatározott digitális európai égbolt 
alapját képező innovatív technológiai 
rendszereket és üzemeltetési eljárásokat33.

_________________ _________________
32 A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. 
február 27.) az új generációs európai 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös 
vállalkozás alapításáról (HL L 64., 
2007.3.2., 1. o.).

32 A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. 
február 27.) az új generációs európai 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
(SESAR) megvalósítása érdekében közös 
vállalkozás alapításáról (HL L 64., 
2007.3.2., 1. o.).

33 A Tanács 2009/320/EK határozata 
(2009. március 30.) az egységes európai 
égbolt ATM-kutatási (SESAR) projektje 
európai légiszolgáltatási főtervének 
jóváhagyásáról (HL L 95., 2009.4.9., 
41. o.).

33 A Tanács 2009/320/EK határozata 
(2009. március 30.) az egységes európai 
égbolt ATM-kutatási (SESAR) projektje 
európai légiszolgáltatási főtervének 
jóváhagyásáról (HL L 95., 2009.4.9., 
41. o.).

Or. en

Módosítás 330
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) Az „európai ATM-főterv” az ATM 
korszerűsítésének tervezési eszköze 
Európa-szerte, amely az egységes európai 
égbolt teljesítménycéljainak elérése 
érdekében összekapcsolja az ATM kutatási 
és innovációs tevékenységeket a telepítési 
tevékenységek forgatókönyveivel.

(79) Az „európai ATM-főterv” az ATM 
korszerűsítésének tervezési eszköze 
Európa-szerte, amely az egységes európai 
égbolt teljesítménycéljainak elérése 
érdekében összekapcsolja az ATM kutatási 
és innovációs tevékenységeket a telepítési 
tevékenységek forgatókönyveivel, 
nemcsak az egyes repülések során javítva 
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a hatékonyságot, hanem különösen 
lehetővé téve átfogó kapacitásának a 
technológiai fejlődéssel párhuzamos 
folyamatos kiigazítását az ágazati 
kibocsátáscsökkentési célok időben 
történő elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 331
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek az európai kutatási és 
innovációs kapacitás megerősítésére és 
további integrálására kell irányulniuk, 
miközben segítik az ágazat 
digitalizálásának felgyorsítását, valamint 
reziliensebbé és méretezhetőbbé teszik az 
ágazatot a forgalom ingadozásaival 
szemben. A közös vállalkozásnak a 
gazdasági fellendülés és növekedés 
támogatása érdekében innováció révén 
meg kell erősítenie a személyzettel ellátott 
és a pilóta nélküli légi közlekedési és 
ATM-szolgáltatások versenyképességét. Ki 
kell fejlesztenie és fel kell gyorsítania az 
innovatív megoldások piaci elterjedését, 
hogy az egységes európai égbolt légtere a 
világ legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek az európai kutatási és 
innovációs kapacitás megerősítésére és 
további integrálására kell irányulniuk, 
miközben segítik az ágazat 
digitalizálásának felgyorsítását, valamint 
reziliensebbé és méretezhetőbbé teszik az 
ágazatot a forgalom ingadozásaival 
szemben. A közös vállalkozásnak a 
gazdasági fellendülés és növekedés 
támogatása érdekében innováció révén 
meg kell erősítenie a személyzettel ellátott 
és a pilóta nélküli légi közlekedési és 
ATM-szolgáltatások versenyképességét a 
szezonális minták miatt, valamint az 
európai klímarendelet célkitűzéseinek 
teljesítéséhez esetlegesen szükséges 
általános csökkentési igényekből adódóan 
is, a teljes mértékben tiszta üzemanyagok 
és légiközlekedési technológiák 
fejlődésével párhuzamosan. Ki kell 
fejlesztenie és fel kell gyorsítania az 
innovatív megoldások piaci elterjedését, 
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hogy az egységes európai égbolt légtere a 
világ legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

Or. en

Módosítás 332
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek az európai kutatási és 
innovációs kapacitás megerősítésére és 
további integrálására kell irányulniuk, 
miközben segítik az ágazat 
digitalizálásának felgyorsítását, valamint 
reziliensebbé és méretezhetőbbé teszik az 
ágazatot a forgalom ingadozásaival 
szemben. A közös vállalkozásnak a 
gazdasági fellendülés és növekedés 
támogatása érdekében innováció révén 
meg kell erősítenie a személyzettel ellátott 
és a pilóta nélküli légi közlekedési és 
ATM-szolgáltatások versenyképességét. Ki 
kell fejlesztenie és fel kell gyorsítania az 
innovatív megoldások piaci elterjedését, 
hogy az egységes európai égbolt légtere a 
világ legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek alkalmasnak kell 
lenniük az európai kutatási és innovációs 
kapacitás megerősítésére és további 
integrálására irányuló intézkedések 
támogatására, amelyek viszont segítik az 
ágazat digitalizálásának felgyorsítását, 
valamint reziliensebbé és méretezhetőbbé 
teszik az ágazatot a forgalom 
ingadozásaival szemben. A közös 
vállalkozásnak hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy a gazdasági fellendülés és növekedés 
támogatása érdekében innováció révén 
megerősítse a személyzettel ellátott és a 
pilóta nélküli légi közlekedési és ATM-
szolgáltatások versenyképességét. 
Támogatnia kell az innovatív megoldások 
kifejlesztését és fel kell gyorsítania azok 
piaci elterjedését, hogy az egységes 
európai égbolt légtere a világ 
legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

Or. en
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Módosítás 333
Marisa Matias

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek az európai kutatási és 
innovációs kapacitás megerősítésére és 
további integrálására kell irányulniuk, 
miközben segítik az ágazat 
digitalizálásának felgyorsítását, valamint 
reziliensebbé és méretezhetőbbé teszik az 
ágazatot a forgalom ingadozásaival 
szemben. A közös vállalkozásnak a 
gazdasági fellendülés és növekedés 
támogatása érdekében innováció révén 
meg kell erősítenie a személyzettel ellátott 
és a pilóta nélküli légi közlekedési és 
ATM-szolgáltatások versenyképességét. Ki 
kell fejlesztenie és fel kell gyorsítania az 
innovatív megoldások piaci elterjedését, 
hogy az egységes európai égbolt légtere a 
világ legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

(81) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak a SESAR közös vállalkozás 
tapasztalataira kell építenie, és továbbra is 
koordinációs szerepet kell betöltenie az 
ATM-kutatás terén az Unióban. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
fő célkitűzéseinek az európai kutatási és 
innovációs kapacitás megerősítésére és 
további integrálására kell irányulniuk, 
miközben segítik az ágazat 
digitalizálásának felgyorsítását, valamint 
reziliensebbé és méretezhetőbbé teszik az 
ágazatot a forgalom ingadozásaival 
szemben. A közös vállalkozásnak a 
gazdasági fellendülés és a társadalmi 
növekedés környezetbarát támogatása 
érdekében innováció révén meg kell 
erősítenie a személyzettel ellátott és a 
pilóta nélküli légi közlekedési és ATM-
szolgáltatások versenyképességét. Ki kell 
fejlesztenie és fel kell gyorsítania az 
innovatív megoldások piaci elterjedését, 
hogy az egységes európai égbolt légtere a 
világ legeredményesebb és leginkább 
környezetbarát légterévé váljon.

Or. en

Módosítás 334
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(83) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásban való részvételnek nyitva 
kell állnia a tagállamok és a Horizont 
Európához társult országok érdekelt 
feleinek – köztük a kkv-knak – a lehető 
legszélesebb köre és képviselete előtt, a 
részvétel különböző formáin keresztül. A 
részvételnek biztosítania kell különösen a 
személyzettel ellátott és a pilóta nélküli 
légi közlekedés berendezésgyártói, a 
légtérfelhasználók, a léginavigációs 
szolgáltatók, a repülőterek, a katonai és 
szakmai személyzet szövetségei közötti 
megfelelő egyensúlyt, és lehetőségeket kell 
kínálnia a kkv-k, a tudományos körök és a 
kutatóhelyek számára. A legígéretesebb 
megközelítések és az azok követésére 
képes szervezetek azonosítása érdekében a 
Bizottság felhívást tett közzé a potenciális 
tagok részvételi szándékának kifejezésére. 
A tagok csoportjának gyors bővítése 
érdekében az irányító testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy a felhívás 
eredményei alapján kiválassza a társult 
tagokat.

(83) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásban való részvételnek nyitva 
kell állnia a tagállamok és a Horizont 
Európához társult országok érdekelt 
feleinek – köztük a kkv-knak, a 
tudományos szakértőknek, valamint a 
környezettel és az éghajlattal foglalkozó 
nonprofit civil szervezeteknek – a lehető 
legszélesebb köre és képviselete előtt, a 
részvétel különböző formáin keresztül. A 
részvételnek biztosítania kell különösen a 
személyzettel ellátott és a pilóta nélküli 
légi közlekedés berendezésgyártói, a 
légtérfelhasználók, a léginavigációs 
szolgáltatók, a repülőterek, a katonai és 
szakmai személyzet szövetségei közötti 
megfelelő egyensúlyt, és lehetőségeket kell 
kínálnia a kkv-k, a tudományos körök és a 
kutatóhelyek számára. A legígéretesebb 
megközelítések és az azok követésére 
képes szervezetek azonosítása érdekében a 
Bizottság felhívást tett közzé a potenciális 
tagok részvételi szándékának kifejezésére. 
A tagok csoportjának gyors bővítése 
érdekében az irányító testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy a felhívás 
eredményei alapján kiválassza a társult 
tagokat.

Or. en

Módosítás 335
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Azzal a céllal, hogy széles körű 
érdekelti bázist alakítsanak ki az intelligens 
hálózatokért és szolgáltatásokért partnerség 
célkitűzéseinek biztosítására, az 5G 
Infrastruktúraszövetségre36 építve 
létrehozták az 5G 
Infrastruktúraszövetséget. Míg az új 

(87) Azzal a céllal, hogy széles körű 
érdekelti bázist alakítsanak ki az intelligens 
hálózatokért és szolgáltatásokért partnerség 
célkitűzéseinek biztosítására, az 5G 
Infrastruktúraszövetségre36 építve 
létrehozták az 5G 
Infrastruktúraszövetséget. Míg az új 
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ágazati szövetség a létrehozását követő 
első években várhatóan csak korlátozott 
számú csoporttaggal és kapcsolódó 
szervezettel rendelkezik majd, célja, hogy 
az intelligens hálózatok és szolgáltatások 
értékláncában aktív érdekelti csoportokból 
származó új tagokat is bevonjon a 
folyamatba. Tekintettel várhatóan szerény 
méretére és a kis- és középvállalkozásnak 
minősülő csoporttagokra gyakorolt 
hatására, nem fenntartható, hogy a 
szövetség az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás teljes 
élettartama alatt, különösen a létrehozását 
követő első években a közös vállalkozás 
igazgatási költségeinek 50 %-ához járuljon 
hozzá. Emellett a Covid19-világjárvány 
okozta válság és annak a gazdaságra 
gyakorolt hatása kihívást jelentett az 
európai gazdasági szereplők számára az 
IKT területén is. Ezért biztosítani kell, 
hogy a közös vállalkozás magánpartnerei 
teljesíteni tudják kötelezettségvállalásaikat, 
miközben a feltételek továbbra is vonzóak 
maradnak és új partnereket ösztönöznek a 
szövetséghez való csatlakozásra. Az 
Uniótól eltérő tagoknak az igazgatási 
költségekhez való éves pénzügyi 
hozzájárulása minimális százalékos 
arányának ezért az összes éves igazgatási 
költség 20 %-ának kell lennie. Különösen 
azt kell lehetővé tenni, hogy a kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő 
csoporttagok kisebb mértékű hozzájárulást 
fizessenek, mint a nagyobb vállalkozások. 
A közös vállalkozás Uniótól eltérő 
tagjainak törekedniük kell a csoporttagok 
vagy kapcsolódó szervezetek számának 
növelésére annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás egész élettartama alatt az 
igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálják a hozzájárulásukat.

ágazati szövetség a létrehozását követő 
első években várhatóan csak korlátozott 
számú csoporttaggal és kapcsolódó 
szervezettel rendelkezik majd, célja, hogy 
az intelligens hálózatok és szolgáltatások 
értékláncában aktív érdekelti csoportokból 
származó új tagokat is bevonjon a 
folyamatba. Tekintettel várhatóan szerény 
méretére és a kis- és középvállalkozásnak 
minősülő csoporttagokra gyakorolt 
hatására, nem fenntartható, hogy a 
szövetség az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás teljes 
élettartama alatt, különösen a létrehozását 
követő első években a közös vállalkozás 
igazgatási költségeinek 50 %-ához járuljon 
hozzá. Emellett a Covid19-világjárvány 
okozta válság és annak a gazdaságra 
gyakorolt hatása kihívást jelentett az 
európai gazdasági szereplők számára. Ezért 
biztosítani kell, hogy a közös vállalkozás 
magánpartnerei teljesíteni tudják 
kötelezettségvállalásaikat, miközben a 
feltételek továbbra is vonzóak maradnak és 
új partnereket ösztönöznek a szövetséghez 
való csatlakozásra. Az Uniótól eltérő 
tagoknak az igazgatási költségekhez való 
éves pénzügyi hozzájárulása minimális 
százalékos arányának ezért az összes éves 
igazgatási költség 20 %-ának kell lennie. 
Az 5G IA-nak különösen azt kell 
biztosítania, hogy a kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő 
csoporttagok kisebb mértékű hozzájárulást 
fizessenek, mint a nagyobb vállalkozások. 
A közös vállalkozás Uniótól eltérő 
tagjainak törekedniük kell a csoporttagok 
vagy kapcsolódó szervezetek számának 
növelésére annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás egész élettartama alatt az 
igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást. Az éves 
pénzügyi hozzájárulás csökkentésének 
alkalmazásának megfelelően 
érvényesülnie kell a döntéshozatali 
folyamatban.

_________________ _________________
36 Az 5G Infrastruktúraszövetség (5GIA) 36 Az 5G Infrastruktúraszövetség (5GIA) 
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azt tervezi, hogy az SNS közös vállalkozás 
elindítása előtt módosítja nevét annak 
érdekében, hogy az jobban tükrözze az 
SNS közös vállalkozás új érdekelti 
közösségeit és a Horizont 2020 5G köz- és 
magánszféra közötti partnerséghez képest 
kibővített tevékenységi körét.

azt tervezi, hogy az SNS közös vállalkozás 
elindítása előtt módosítja nevét annak 
érdekében, hogy az jobban tükrözze az 
SNS közös vállalkozás új érdekelti 
közösségeit és a Horizont 2020 5G köz- és 
magánszféra közötti partnerséghez képest 
kibővített tevékenységi körét.

Or. en

Módosítás 336
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az Európai Bizottság 2019–2024 
közötti időszakra vonatkozó, „a digitális 
korra felkészült Európa” és az 
emberközpontú gazdaság elnevezésű 
prioritásai, valamint az Európa digitális 
jövőjének megtervezése című 
közleményében meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések összefüggésében 
Európának ki kell fejlesztenie az 5G 
hálózatokon alapuló kritikus digitális 
infrastruktúrákat, és ki kell építenie a 6G-
re irányuló technológiai kapacitásait 2030-
ig. Ebben az összefüggésben a Bizottság 
hangsúlyozta az Európai partnerség az 
intelligens hálózatokért és szolgáltatásokért 
stratégiai jelentőségét a fogyasztók és a 
vállalkozások számára biztonságos, 
konnektivitáson alapuló szolgáltatások 
biztosítása tekintetében. Ezek a prioritások 
úgy érhetők el, ha a kulcsfontosságú 
szereplőket, azaz az ipart, a tudományos 
köröket és a hatóságokat egy olyan európai 
partnerség keretében egyesítik, amely az 
5G technológiát és szabványokat sikeresen 
kifejlesztő 5G PPP kezdeményezés 
eredményeire épít.

(88) Az Európai Bizottság 2019–2024 
közötti időszakra vonatkozó, „a digitális 
korra felkészült Európa” és az 
emberközpontú gazdaság elnevezésű 
prioritásai, valamint az Európa digitális 
jövőjének megtervezése című 
közleményében meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések összefüggésében 
Európának ki kell fejlesztenie az 5G 
hálózatokon alapuló kritikus digitális 
infrastruktúrákat, és ki kell építenie az új 
technológiákra irányuló technológiai 
kapacitásait 2030-ig. Ebben az 
összefüggésben a Bizottság hangsúlyozta 
az Európai partnerség az intelligens 
hálózatokért és szolgáltatásokért stratégiai 
jelentőségét a fogyasztók és a 
vállalkozások számára biztonságos, 
konnektivitáson alapuló szolgáltatások 
biztosítása tekintetében. Ezek a prioritások 
úgy érhetők el, ha a kulcsfontosságú 
szereplőket, azaz az ipart, a tudományos 
köröket, a nonprofit civil társadalmi 
szervezeteket és a hatóságokat egy olyan 
európai partnerség keretében egyesítik, 
amely az 5G technológiát és szabványokat 
sikeresen kifejlesztő 5G PPP 
kezdeményezés eredményeire épít.
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Or. en

Módosítás 337
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az Európai Bizottság 2019–2024 
közötti időszakra vonatkozó, „a digitális 
korra felkészült Európa” és az 
emberközpontú gazdaság elnevezésű 
prioritásai, valamint az Európa digitális 
jövőjének megtervezése című 
közleményében meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések összefüggésében 
Európának ki kell fejlesztenie az 5G 
hálózatokon alapuló kritikus digitális 
infrastruktúrákat, és ki kell építenie a 6G-re 
irányuló technológiai kapacitásait 2030-ig. 
Ebben az összefüggésben a Bizottság 
hangsúlyozta az Európai partnerség az 
intelligens hálózatokért és szolgáltatásokért 
stratégiai jelentőségét a fogyasztók és a 
vállalkozások számára biztonságos, 
konnektivitáson alapuló szolgáltatások 
biztosítása tekintetében. Ezek a prioritások 
úgy érhetők el, ha a kulcsfontosságú 
szereplőket, azaz az ipart, a tudományos 
köröket és a hatóságokat egy olyan európai 
partnerség keretében egyesítik, amely az 
5G technológiát és szabványokat sikeresen 
kifejlesztő 5G PPP kezdeményezés 
eredményeire épít.

(88) Az Európai Bizottság 2019–2024 
közötti időszakra vonatkozó, „a digitális 
korra felkészült Európa” és az 
emberközpontú gazdaság elnevezésű 
prioritásai, valamint az Európa digitális 
jövőjének megtervezése című 
közleményében meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések összefüggésében 
Európának ki kell fejlesztenie az 5G 
hálózatokon alapuló kritikus digitális 
infrastruktúrákat, és ki kell építenie a 6G-re 
irányuló tudásbázisát és technológiai 
kapacitásait 2030-ig. Ebben az 
összefüggésben a Bizottság hangsúlyozta 
az Európai partnerség az intelligens 
hálózatokért és szolgáltatásokért stratégiai 
jelentőségét a fogyasztók és a 
vállalkozások számára biztonságos, 
konnektivitáson alapuló szolgáltatások 
biztosítása tekintetében. Ezek a prioritások 
úgy érhetők el, ha a kulcsfontosságú 
szereplőket, azaz az ipart, a tudományos 
köröket és a hatóságokat egy olyan európai 
partnerség keretében egyesítik, amely az 
5G technológiát és szabványokat sikeresen 
kifejlesztő 5G PPP kezdeményezés 
eredményeire épít.

Or. en

Módosítás 338
Marisa Matias

89 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás célja a 
digitális infrastruktúra területén felmerülő 
szakpolitikai kérdések kezelése, valamint a 
kutatás és az innováció technológiai 
hatókörének kiterjesztése a 6G hálózatokra. 
A közös vállalkozásnak a tagállamok 
szoros bevonásával meg kell erősítenie a 
hálózati energiahatékonysággal, a 
kiberbiztonsággal, a technológiai 
szuverenitással, a magánélet védelmével és 
az etikával kapcsolatos uniós szakpolitikai 
és társadalmi igényekre adott választ, és 
kibővíti majd a kutatás és innováció 
hatókörét a hálózatoktól a felhőalapú 
szolgáltatásnyújtásra, valamint a polgárok 
és a gazdasági ágazatok széles köre – 
például az egészségügy, a közlekedés, a 
feldolgozóipar és a média – számára 
nyújtott szolgáltatásokat lehetővé tevő 
elemekre és eszközökre.

(89) Az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás célja a 
digitális infrastruktúra területén felmerülő 
szakpolitikai kérdések kezelése, valamint a 
kutatás és az innováció technológiai 
hatókörének kiterjesztése a 6G hálózatokra. 
A közös vállalkozásnak a tagállamok 
szoros bevonásával meg kell erősítenie a 
hálózati energiahatékonysággal, a 
kiberbiztonsággal, a technológiai 
szuverenitással, a magánélet védelmével és 
az etikával kapcsolatos uniós szakpolitikai 
és társadalmi igényekre adott választ, és 
kibővíti majd a kutatás és innováció 
hatókörét a hálózatoktól a felhőalapú 
szolgáltatásnyújtásra, valamint a polgárok 
és a gazdasági ágazatok és társadalmi 
szektorok széles köre – például az 
egészségügy, a közlekedés, a 
feldolgozóipar és a média – számára 
nyújtott szolgáltatásokat lehetővé tevő 
elemekre és eszközökre.

Or. en

Módosítás 339
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás célja a 
digitális infrastruktúra területén felmerülő 
szakpolitikai kérdések kezelése, valamint a 
kutatás és az innováció technológiai 
hatókörének kiterjesztése a 6G hálózatokra. 
A közös vállalkozásnak a tagállamok 
szoros bevonásával meg kell erősítenie a 
hálózati energiahatékonysággal, a 
kiberbiztonsággal, a technológiai 
szuverenitással, a magánélet védelmével és 
az etikával kapcsolatos uniós szakpolitikai 

(89) Az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás célja a 
digitális infrastruktúra területén felmerülő 
szakpolitikai kérdések kezelése, valamint a 
kutatás és az innováció technológiai 
hatókörének kiterjesztése a 
kommunikációs hálózatokra. A közös 
vállalkozásnak a tagállamok szoros 
bevonásával meg kell erősítenie a hálózati 
energiahatékonysággal, a 
kiberbiztonsággal, a technológiai 
rezilienciával, a magánélet védelmével és 
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és társadalmi igényekre adott választ, és 
kibővíti majd a kutatás és innováció 
hatókörét a hálózatoktól a felhőalapú 
szolgáltatásnyújtásra, valamint a polgárok 
és a gazdasági ágazatok széles köre – 
például az egészségügy, a közlekedés, a 
feldolgozóipar és a média – számára 
nyújtott szolgáltatásokat lehetővé tevő 
elemekre és eszközökre.

az etikával kapcsolatos uniós szakpolitikai 
és társadalmi igényekre adott választ, és 
kibővíti majd a kutatás és innováció 
hatókörét a hálózatoktól a felhőalapú 
szolgáltatásnyújtásra, valamint a polgárok 
és a gazdasági ágazatok széles köre – 
például az egészségügy, a közlekedés és a 
feldolgozóipar – számára nyújtott 
szolgáltatásokat lehetővé tevő elemekre és 
eszközökre.

Or. en

Módosítás 340
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

89 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89a) Az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozásnak a 
„Digitális iránytű 2030-ig: a digitális 
évtized megvalósításának európai módja” 
című bizottsági közleményben 
meghatározott célokkal összhangban 
kutatási tevékenységeket is ki kell 
dolgoznia.

Or. en

Módosítás 341
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A fejlett 5G infrastruktúrák képezik 
majd a digitális és zöld átállást lehetővé 
tevő ökoszisztémák fejlesztésének, a 
következő lépésben pedig Európa 6G 
technológia elfogadásával kapcsolatos 

(91) A fejlett 5G infrastruktúrák 
képezhetik a digitális és zöld átállást 
lehetővé tevő ökoszisztémák 
fejlesztésének, a következő lépésben pedig 
Európa új kommunikációs technológiák 
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pozíciójának alapját. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
digitális ága, valamint a Digitális Európa 
program és az InvestEU lehetőséget kínál 
az 5G- és később a 6G-alapú digitális 
ökoszisztémák fejlesztésére. Figyelembe 
véve az ilyen kiépítési projektekben részt 
vevő köz- és magánszektorbeli érdekelt 
felek széles körét, elengedhetetlen a 
stratégiai menetrend kialakításának, a 
programozáshoz való hozzájárulásnak, 
valamint az érdekelt felek ilyen 
programokkal kapcsolatos tájékoztatásának 
és bevonásának a koordinálása. E feladatok 
stratégiai alapjaként az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozásnak össze kell hangolnia a 
stratégiai megvalósítási ütemtervek 
kidolgozását a kiépítés releváns területein, 
például a közutak és a vasút mentén 
működő 5G rendszerek tekintetében. Ezen 
ütemterveknek többek között kiépítési 
ütemterveket, az együttműködési modellek 
főbb lehetőségeit és egyéb stratégiai 
kérdéseket kell meghatározniuk.

fejlesztésével kapcsolatos pozíciójának 
alapját. Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) digitális ága, valamint a 
Digitális Európa program és az InvestEU 
lehetőséget kínál az 5G és újabb 
generációs digitális ökoszisztémák 
fejlesztésére. Figyelembe véve az ilyen 
kiépítési projektekben részt vevő köz- és 
magánszektorbeli érdekelt felek széles 
körét, elengedhetetlen a stratégiai 
menetrend kialakításának, a 
programozáshoz való hozzájárulásnak, 
valamint az érdekelt felek ilyen 
programokkal kapcsolatos tájékoztatásának 
és bevonásának a koordinálása. E feladatok 
stratégiai alapjaként az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozásnak meg kell könnyítenie a 
stratégiai megvalósítási ütemtervek 
kidolgozását a kiépítés releváns területein. 
Ezen ütemterveknek többek között 
technológiai ajánlásokat, kiépítési 
ütemterveket, az együttműködési modellek 
főbb lehetőségeit és egyéb stratégiai 
kérdéseket kell meghatározniuk.

Or. en

Módosítás 342
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet kilenc, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozást hoz létre a 
Horizont Európáról szóló rendelet [2. 
cikkének 3. pontjában] meghatározott és 
[8. cikke (1) bekezdésének c)] pontjában 
említett intézményesített európai 
partnerségek megvalósítására. A rendelet 
meghatározza e közös vállalkozások 
célkitűzéseit és feladatait, tagságát, 

Ez a rendelet kilenc, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozást hoz létre a 
Horizont Európáról szóló rendelet [2. 
cikkének 3. pontjában] meghatározott és 
[8. cikke (1) bekezdésének c)] pontjában 
említett intézményesített európai 
partnerségek megvalósítására. A rendelet 
meghatározza e közös vállalkozások 
célkitűzéseit és feladatait, tagságát, 
szervezetét és egyéb működési szabályait, 
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szervezetét és egyéb működési szabályait. beleértve az átláthatóságra és 
elszámoltathatóságra vonatkozó 
szabályokat is.

Or. en

Módosítás 343
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet kilenc, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozást hoz létre a 
Horizont Európáról szóló rendelet [2. 
cikkének 3. pontjában] meghatározott és 
[8. cikke (1) bekezdésének c)] pontjában 
említett intézményesített európai 
partnerségek megvalósítására. A rendelet 
meghatározza e közös vállalkozások 
célkitűzéseit és feladatait, tagságát, 
szervezetét és egyéb működési szabályait.

Ez a rendelet kilenc, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke 
szerinti közös vállalkozást hoz létre a 
Horizont Európáról szóló rendelet [2. 
cikkének 3. pontjában] meghatározott és 
[8. cikke (1) bekezdésének c)] pontjában, 
valamint III. mellékletében említett 
intézményesített európai partnerségek 
megvalósítására. A rendelet meghatározza 
e közös vállalkozások célkitűzéseit és 
feladatait, tagságát, szervezetét és egyéb 
működési szabályait.

Or. en

Módosítás 344
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. a kapcsolódó szervezetek 
figyelembevétele a költségvetési rendelet 
187. cikkének megfelelően történik;

Or. en
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Módosítás 345
Evžen Tošenovský

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „működési tevékenységekhez 
nyújtott természetbeni hozzájárulások”: a 
magánszektorbeli tagok, azok 
csoporttagjai, a tagok/csoporttagok 
kapcsolódó szervezetei, a nemzetközi 
szervezetek és a közreműködő partnerek 
által nyújtott hozzájárulások, amelyek a 
közvetett cselekvések végrehajtása során 
általuk viselt elszámolható költségekből 
állnak, levonva ebből a közös vállalkozás, 
a közös vállalkozás részt vevő államai és 
az Unió e költségekhez nyújtott bármely 
más hozzájárulását;

8. „működési tevékenységekhez 
nyújtott természetbeni hozzájárulások”: a 
magánszektorbeli tagok, azok 
csoporttagjai, a tagok/csoporttagok 
kapcsolódó szervezetei, a nemzetközi 
szervezetek és a közreműködő partnerek 
által nyújtott hozzájárulások, amelyek a 
közvetett cselekvések végrehajtása során 
általuk viselt teljes – elszámolható és nem 
elszámolható – projektköltségből állnak, 
levonva ebből a közös vállalkozás, a közös 
vállalkozás részt vevő államai és az Unió e 
költségekhez nyújtott bármely más 
hozzájárulását;

Or. en

Módosítás 346
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiegészítő tevékenység”: a 
munkaprogram fő részén kívüli olyan 
tevékenység, amely nem részesül pénzügyi 
támogatásban a közös vállalkozástól, de 
hozzájárul a közös vállalkozás 
célkitűzéseihez, és közvetlenül kapcsolódik 
az adott közös vállalkozás vagy annak 
korábbi kezdeményezései alá tartozó 
projektek eredményeinek felhasználásához, 
vagy jelentős uniós hozzáadott értéket 
képvisel;

9. „kiegészítő tevékenység”: a 
munkaprogram fő részének mellékletében 
foglalt éves kiegészítő tevékenységi 
tervben szereplő olyan tevékenység, amely 
nem részesül pénzügyi támogatásban a 
közös vállalkozástól, de hozzájárul a közös 
vállalkozás célkitűzéseihez, és közvetlenül 
kapcsolódik az adott közös vállalkozás 
vagy annak korábbi kezdeményezései alá 
tartozó projektek eredményeinek 
felhasználásához, vagy jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel;

Or. en
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Módosítás 347
Robert Roos, Evžen Tošenovský

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiegészítő tevékenység”: a 
munkaprogram fő részén kívüli olyan 
tevékenység, amely nem részesül pénzügyi 
támogatásban a közös vállalkozástól, de 
hozzájárul a közös vállalkozás 
célkitűzéseihez, és közvetlenül kapcsolódik 
az adott közös vállalkozás vagy annak 
korábbi kezdeményezései alá tartozó 
projektek eredményeinek felhasználásához, 
vagy jelentős uniós hozzáadott értéket 
képvisel;

9. „kiegészítő tevékenység”: a 
munkaprogram fő részén kívüli olyan 
tevékenység, amely nem részesül pénzügyi 
támogatásban a közös vállalkozástól, de a 
strukturális alapokból támogatásban 
részesülhet, és hozzájárul a közös 
vállalkozás célkitűzéseihez, és közvetlenül 
kapcsolódik az adott közös vállalkozás 
vagy annak korábbi kezdeményezései alá 
tartozó projektek eredményeinek 
felhasználásához, vagy jelentős uniós 
hozzáadott értéket képvisel;

Or. en

Módosítás 348
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „kiegészítő tevékenységekhez 
nyújtott természetbeni hozzájárulások”: a 
magánszektorbeli tagoknak, azok 
csoporttagjainak vagy a tagok/csoporttagok 
kapcsolódó szervezeteinek a kiegészítő 
tevékenységek végrehajtása során felmerült 
költségekből álló hozzájárulásai, levonva 
ezekből az e költségekhez az Unió és a 
közös vállalkozás részt vevő államai által 
nyújtott hozzájárulásokat;

10. „kiegészítő tevékenységekhez 
nyújtott természetbeni hozzájárulások”: a 
magánszektorbeli tagoknak, azok 
csoporttagjainak vagy a tagok/csoporttagok 
kapcsolódó szervezeteinek a kiegészítő 
tevékenységek végrehajtása során felmerült 
költségekből álló hozzájárulásai, levonva 
ezekből az e költségekhez az Unió és a 
közös vállalkozás részt vevő államai által 
nyújtott hozzájárulásokat, illetve a 
magánszektorbeli tagoknak, azok 
csoporttagjainak, vagy a 
tagok/csoporttagok kapcsolódó 
szervezeteinek a közös vállalkozás nem 
finanszírozott közvetett tevékenységei 
tekintetében felmerült költségeit.
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Or. en

Indokolás

A kisvállalkozói intézkedéscsomagba bele kell foglalni egy olyan költségvetési kiigazítási 
mechanizmust, amely lehetővé teszi az eredeti partnerségi költségvetés kiegészítését (a 
társult/harmadik országok hozzájárulásai a NextGenEU programhoz, bírságok és a 
kötelezettségvállalások visszavonása, Kohéziós Alap és egyéb uniós programok).

Módosítás 349
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozás;

c) a Megújuló Hidrogén közös 
vállalkozás;

Or. en

Indokolás

A módosítást a teljes dokumentumban alkalmazni kell.

Módosítás 350
Marisa Matias

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozás;

c) a Megújuló Hidrogén közös 
vállalkozás;

Or. en

Módosítás 351
Marisa Matias

4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet [3. cikkében] 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósításához.

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet 3. cikkben 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósításához. A Horizont Európáról 
szóló rendelet végrehajtása során a közös 
vállalkozások tiszteletben tartják a nyílt 
tudományra vonatkozóan az említett 
rendelet [10. és 35. cikkében] 
meghatározott elveket, és előírják a 
kedvezményezettek számára, hogy a 
kutatási eredményekhez és adatokhoz a 
szükséges zártság melletti lehető 
legnagyobb mértékű nyitottság elvét 
követve biztosítsanak nyílt hozzáférést. A 
közös vállalkozások szigorú szabályokat 
állapítanak meg az e nyílt hozzáférésre 
vonatkozó követelményektől való 
eltérésekre vonatkozóan. A nyílt 
hozzáféréssel kapcsolatos költségek, 
beleértve az adatkezelési terveket is, a 
vissza nem térítendő támogatásról szóló 
megállapodással összhangban 
visszatéríthetők.

Or. en

Módosítás 352
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet [3. cikkében] 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósításához.

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet [3. cikkében] 
meghatározott általános és egyedi 
célkitűzések megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 353
Robert Roos, Evžen Tošenovský

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet [3. cikkében] 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósításához.

(1) A 3. cikkben említett közös 
vállalkozások hozzájárulnak a Horizont 
Európáról szóló rendelet [3. cikkében] 
meghatározott általános és egyedi 
célkitűzések megvalósításához.

Or. en

Módosítás 354
Marisa Matias

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozások – a 
partnereknek a kutatási és innovációs 
tevékenységek programjának 
kidolgozásába és végrehajtásába való 
bevonása és e kidolgozás és végrehajtás 
iránti elkötelezettsége révén – a következő 
általános célkitűzéseket valósítják meg:

(2) A közös vállalkozások a következő 
általános célkitűzéseket valósítják meg:

Or. en

Módosítás 355
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozások – a 
partnereknek a kutatási és innovációs 
tevékenységek programjának 
kidolgozásába és végrehajtásába való 
bevonása és e kidolgozás és végrehajtás 

(2) A közös vállalkozások – a 
partnereknek a társadalom javát szolgáló 
kutatási és innovációs tevékenységek 
programjának kidolgozásába és 
végrehajtásába való bevonása és e 
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iránti elkötelezettsége révén – a következő 
általános célkitűzéseket valósítják meg:

kidolgozás és végrehajtás iránti 
elkötelezettsége révén – a következő 
általános célkitűzéseket valósítják meg:

Or. en

Módosítás 356
Robert Roos, Evžen Tošenovský

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;

a)  az Unióban a tudományos és 
technológiai kapacitások megerősítése és 
integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének, hozzáadott 
értékének és fenntarthatóságának 
biztosítása, valamint a megerősített 
Európai Kutatási Térséghez való 
hozzájárulás céljából;

Or. en

Módosítás 357
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;

a) az Unió tudományos, innovációs és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális társadalmi kihívások kezelése, az 
Unió versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;
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Or. en

Módosítás 358
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása és javítása, 
valamint a megerősített Európai Kutatási 
Térséghez való hozzájárulás céljából;

Or. en

Módosítás 359
Marisa Matias

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális kihívások kezelése, az Unió 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;

a) az Unió tudományos és 
technológiai kapacitásainak megerősítése 
és integrálása a magas színvonalú új 
ismeretek létrehozásának és terjesztésének 
támogatása érdekében, különösen a 
globális társadalmi kihívások kezelése, az 
Unió rezilienciájának és 
fenntarthatóságának biztosítása, valamint a 
megerősített Európai Kutatási Térséghez 
való hozzájárulás céljából;

Or. en
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Módosítás 360
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása a 
kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, az európai iparstratégiával 
összhangban;

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása a 
kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, a 2021 májusában aktualizált 
európai iparstratégiával és a kkv-
stratégiával összhangban; 

Or. en

Módosítás 361
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása a 
kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, az európai iparstratégiával 
összhangban;

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása és 
támogatása a kulcsfontosságú 
technológiák és iparágak terén, az európai 
iparstratégiával és kkv-stratégiával 
összhangban;

Or. en

Módosítás 362
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása a 
kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, az európai iparstratégiával 
összhangban;

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének és rezilienciájának biztosítása 
a kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, az európai iparstratégiával és az 
európai zöld megállapodással 
összhangban;

Or. en

Módosítás 363
Marisa Matias

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének, valamint az Unió nyitott 
stratégiai autonómiájának biztosítása a 
kulcsfontosságú technológiák és iparágak 
terén, az európai iparstratégiával 
összhangban;

b) az uniós értékláncok 
fenntarthatóságorientált globális vezető 
szerepének támogatása a kulcsfontosságú 
technológiák és iparágak terén, az európai 
zöld megállapodással összhangban;

Or. en

Módosítás 364
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, különösen az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése és az Unióban a klímasemlegesség 

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, különösen az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése és az Unióban a klímasemlegesség 
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2050-ig történő megvalósítása érdekében. legkésőbb 2050-ig történő megvalósítása 
érdekében, az EU Párizsi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeivel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 365
Marisa Matias

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, különösen az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése és az Unióban a klímasemlegesség 
2050-ig történő megvalósítása érdekében.

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel, a digitalizációval és más 
globális társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások kidolgozása és 
elterjedésének felgyorsítása Unió-szerte, 
hozzájárulva az Unió stratégiai 
prioritásaihoz, különösen az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése és 
az Unióban a klímasemlegesség legkésőbb 
2050-ig történő megvalósítása érdekében.

Or. en

Módosítás 366
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, különösen az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése és az Unióban a klímasemlegesség 
2050-ig történő megvalósítása érdekében.

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel, a digitalizációval és más 
globális társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások kidolgozása és 
elterjedésének felgyorsítása Unió-szerte, 
hozzájárulva az Unió stratégiai 
prioritásaihoz, különösen az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése és 
az Unióban a klímasemlegesség 2050-ig 
történő megvalósítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 367
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, különösen 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése és az Unióban a klímasemlegesség 
2050-ig történő megvalósítása érdekében.

c) az éghajlattal, a környezettel, az 
egészséggel és más globális társadalmi 
kihívásokkal foglalkozó innovatív 
megoldások kidolgozása és elterjedésének 
felgyorsítása Unió-szerte, hozzájárulva az 
Unió stratégiai prioritásaihoz, felgyorsítva 
az Unió gazdasági növekedését és 
előmozdítva az innovációs ökoszisztémát;

Or. en

Módosítás 368
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

4 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) törekszik arra, hogy tájékoztassa 
azokat a hallgatókat, akik a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
területén tervezik szakmai pályafutásukat;

Or. en

Módosítás 369
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott céloknak megfelelően;

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott éghajlat- és 
energiacéloknak megfelelően, továbbá a 
szennyező- és toxikus anyagoktól mentes 
környezet elérése, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
megőrzése és helyreállítása érdekében;

Or. en

Módosítás 370
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott céloknak megfelelően;

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban;

Or. en

Módosítás 371
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
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területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott céloknak megfelelően;

területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással és az európai 
klímarendelettel összhangban 
meghatározott céloknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 372
Marisa Matias

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott céloknak megfelelően;

b) a társadalmi, ökológiai és gazdasági 
átállás felgyorsítása az uniós prioritások 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
területeken és ágazatokban, különösen az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig 
történő csökkentése érdekében, az európai 
zöld megállapodással összhangban 
meghatározott klíma és energiacéloknak 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 373
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a meglévő és az új európai kutatási 
és innovációs értékláncok innovációs 
képességeinek és teljesítményének javítása, 
többek között a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) esetében;

c) a meglévő és az új európai kutatási 
és innovációs ökoszisztémák és 
értékláncok kutatási és innovációs 
képességeinek és teljesítményének javítása, 
többek között a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) esetében;

Or. en
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Módosítás 374
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a meglévő és az új európai kutatási 
és innovációs értékláncok innovációs 
képességeinek és teljesítményének javítása, 
többek között a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) esetében;

c) a meglévő és az új európai kutatási 
és innovációs értékláncok kutatási és 
innovációs képességeinek és 
teljesítményének javítása, többek között a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
esetében;

Or. en

Módosítás 375
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az innovatív megoldások 
bevezetésének, igénybevételének és 
terjesztésének felgyorsítása a megerősített 
európai kutatási és innovációs 
ökoszisztémákban, többek között a 
végfelhasználók, a polgárok, valamint a 
szabályozó és szabványügyi testületek 
széles körű és korai bevonása és közös 
alkotás révén;

d) az innovatív megoldások 
bevezetésének, igénybevételének és 
terjesztésének felgyorsítása a megerősített 
európai kutatási és innovációs 
ökoszisztémákban és végső soron a 
társadalomban, többek között a 
végfelhasználók, a fogyasztói szervezetek, 
a polgárok, valamint a szabályozó és 
szabványügyi testületek széles körű és 
korai bevonása és közös alkotás révén;

Or. en

Módosítás 376
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárulás az egész Unióban 
tapasztalható specifikus szakemberhiány 
enyhítéséhez, ennek érdekében részvétel 
tájékoztatási tevékenységekben, valamint 
a saját kutatási területekhez kapcsolódóan 
segítségnyújtás az új tudás- és humán 
tőke létrehozásához;

Or. en

Módosítás 377
Robert Roos, Evžen Tošenovský

4 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vonatkozó tudományos és 
innovációs kompetenciák uniós szintű 
integrációjának elősegítése az európai 
kutatási és innovációs ökoszisztémákban 
és értékláncokban;

Or. en

Módosítás 378
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) hozzájárulás az európai 
munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének felgyorsításához, valamint a 
kkv-knak a közös vállalkozások 
működéséhez kapcsolódó ipari 
ökoszisztémákban való részvételéhez;

Or. en



PE693.643v01-00 146/192 AM\1232731HU.docx

HU

Módosítás 379
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós képességek és erőforrások 
kiaknázásának köszönhetően új termékek 
és szolgáltatások környezeti szempontú és 
termelékenységi javulásának 
megvalósítása.

e) a körforgásos gazdaság és az 
ahhoz kapcsolódó uniós képességek és 
erőforrások kiaknázásának köszönhetően új 
termékek és szolgáltatások környezeti, 
energia- és erőforrás-megtakarítási, 
valamint termelékenységi szempontú 
javulásának megvalósítása.

Or. en

Módosítás 380
Marisa Matias

4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós képességek és erőforrások 
kiaknázásának köszönhetően új termékek 
és szolgáltatások környezeti szempontú és 
termelékenységi javulásának 
megvalósítása.

e) az uniós képességek és erőforrások 
kiaknázásának köszönhetően új termékek 
és szolgáltatások környezeti, 
fenntarthatósági, körforgásossági 
szempontú és termelékenységi javulásának 
megvalósítása.

Or. en

Módosítás 381
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) hozzájárulás Európában a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
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területein a nemek közötti szakadék 
áthidalásához, a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítése az európai 
partnerség kutatási eredményeiben, 
ezáltal az európai partnerségek jobb 
összhangjának megteremtése a K+I 
területén a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos bizottsági célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 382
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Kutatási tevékenységeik végzése 
során a közös vállalkozások törekednek az 
európai strukturális és beruházási alapok, 
az egyéb Horizont Európával kapcsolatos 
kezdeményezések, valamint a kutatással, 
innovációval és versenyképességgel 
kapcsolatos valamennyi uniós program 
közötti szinergiákra. Emellett a közös 
vállalkozások saját tudományos 
területükön szorosan együttműködnek az 
Európai Bizottság Közös 
Kutatóközpontjával.

Or. en

Módosítás 383
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Horizont Európáról szóló 
rendelet végrehajtása során a közös 
vállalkozások tiszteletben tartják a nyílt 
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tudományra vonatkozóan az említett 
rendelet [10. és 35. cikkében] 
meghatározott elveket, és előírják a 
kedvezményezettek számára, hogy a 
kutatási eredményekhez és adatokhoz a 
szükséges zártság melletti lehető 
legnagyobb mértékű nyitottság elvét 
követve biztosítsanak nyílt hozzáférést. A 
közös vállalkozások szigorú szabályokat 
állapítanak meg az e nyílt hozzáférésre 
vonatkozó követelményektől való 
eltérésekre vonatkozóan. A nyílt 
hozzáféréssel kapcsolatos költségek, 
beleértve az adatkezelési terveket is, a 
vissza nem térítendő támogatásról szóló 
megállapodással összhangban 
visszatéríthetők. A Bizottságnak szigorúan 
ellenőriznie kell a nyílt hozzáférés 
gyakorlatát. Minden mentességet 
átlátható módon fel kell tüntetni az adott 
közös vállalkozás honlapján.

Or. en

Módosítás 384
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválóság megerősítése és 
terjesztése, többek között a szélesebb körű 
részvétel Unió-szerte történő előmozdítása 
révén;

a) a kiválóság megerősítése és 
terjesztése, többek között a szélesebb körű 
részvétel Unió-szerte történő előmozdítása 
révén, többek között a jelenleg az európai 
innovációs eredménytábla szerint szerény 
és mérsékelt innovátoroknak minősülő 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 385
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az uniós szakpolitikai prioritások 
megvalósításának támogatása, különös 
tekintettel a fenntartható fejlődési célokra 
és a Párizsi Megállapodásra
;

Or. en

Indokolás

A Horizont Európa egyedi programjában meghatározott rendelkezésekkel való összhang 
megteremtése (2. cikk (2) bekezdés: Operatív célkitűzések)

Módosítás 386
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatási és innovációs 
tevékenységek ösztönzése a kkv-k körében, 
és hozzájárulás innovatív vállalkozások – 
különösen induló vállalkozások, kkv-k és 
kivételes esetekben kisebb, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok – létrehozásához és 
növekedéséhez;

b) a kutatási és innovációs 
tevékenységek ösztönzése a kkv-k körében, 
és hozzájárulás innovatív vállalkozások – 
különösen induló vállalkozások, kkv-k és 
kivételes, indokolt esetekben kisebb, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok – 
létrehozásához és növekedéséhez;

Or. en

Módosítás 387
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatási, innovációs és adott c) a kutatási, innovációs és adott 
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esetben oktatási és egyéb szakpolitikák 
közötti kapcsolat megerősítése, ideértve a 
nemzeti, regionális és uniós kutatási és 
innovációs szakpolitikákkal és 
tevékenységekkel való kiegészítő jelleget;

esetben a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, oktatási és egyéb szakpolitikák 
közötti kapcsolat megerősítése, ideértve a 
nemzeti, regionális és uniós szakképzési, 
kutatási és innovációs szakpolitikákkal és 
tevékenységekkel való kiegészítő jelleget;

Or. en

Módosítás 388
Marisa Matias

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatási, innovációs és adott 
esetben oktatási és egyéb szakpolitikák 
közötti kapcsolat megerősítése, ideértve a 
nemzeti, regionális és uniós kutatási és 
innovációs szakpolitikákkal és 
tevékenységekkel való kiegészítő jelleget;

c) a kutatás, az innováció és az 
oktatás közötti kapcsolat megerősítése, 
ideértve a nemzeti, regionális és uniós 
kutatási és innovációs szakpolitikákkal és 
tevékenységekkel, valamint a 
fenntarthatósági célokkal és a Párizsi 
Megállapodással való kiegészítő jelleget;

Or. en

Módosítás 389
Marisa Matias

5 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a nemi dimenzió erősítése a közös 
vállalkozásokon belül;

Or. en

Módosítás 390
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a felelősségteljes kutatás és 
innováció előmozdítása, figyelembe véve 
az elővigyázatosság elvét;

Or. en

Indokolás

A Horizont Európa egyedi programjában meghatározott rendelkezésekkel való összhang 
megteremtése (2. cikk (2) bekezdés: Operatív célkitűzések)

Módosítás 391
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a nemi dimenzió erősítése a 
kutatás és innováció terén

Or. en

Indokolás

A Horizont Európa egyedi programjában meghatározott rendelkezésekkel való összhang 
megteremtése (2. cikk (2) bekezdés: Operatív célkitűzések)

Módosítás 392
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzetközi együttműködés 
megerősítése;

e) a nemzetközi együttműködés 
megerősítése az EU stratégiai 
autonómiájának tiszteletben tartása 
mellett;

Or. en
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Módosítás 393
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az új megoldások nyilvános 
ismertségének, elfogadottságának, 
keresletének és igénybevételének növelése 
a polgárok és a végfelhasználók közös 
tervezési és alkotási folyamatokba való 
bevonása révén;

f) az új megoldások nyilvános 
ismertségének, elfogadottságának, 
keresletének és igénybevételének növelése 
a polgárok, nonprofit civil társadalmi 
szervezetek, fogyasztói szervezetek és a 
végfelhasználók, köztük a kkv-k és a 
munkavállalók közös tervezési és alkotási 
folyamatokba való bevonása révén;

Or. en

Módosítás 394
Marisa Matias

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az új megoldások nyilvános 
ismertségének, elfogadottságának, 
keresletének és igénybevételének növelése 
a polgárok és a végfelhasználók közös 
tervezési és alkotási folyamatokba való 
bevonása révén;

f) az új megoldások nyilvános 
ismertségének növelése a polgárok és a 
végfelhasználók közös tervezési és alkotási 
folyamatokba való bevonása révén;

Or. en

Módosítás 395
Marisa Matias

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kutatási és innovációs 
eredmények hasznosításának ösztönzése, 

g) a kutatási és innovációs 
eredmények kidolgozásának és 
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valamint az eredmények aktív terjesztése 
és hasznosítása, különösen a 
magánberuházások mozgósítása és a 
szakpolitika-fejlesztés érdekében;

alkalmazásának, valamint aktív 
terjesztésének ösztönzése.

Or. en

Módosítás 396
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az ipari átalakulás felgyorsítása, 
többek között az innovációhoz szükséges 
készségek fejlesztése révén;

h) az értékláncokban az ipari 
átalakulás és rezilienciaépítés 
felgyorsítása, többek között az 
innovációhoz szükséges készségek 
fejlesztése révén;

Or. en

Módosítás 397
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a nyílt tudomány előmozdítása, 
valamint a nyilvánosság számára való 
láthatóság és a tudományos 
publikációkhoz és kutatási adatokhoz való 
nyílt hozzáférés biztosítása, a Horizont 
Európáról szóló […] rendelettel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

A Horizont Európa egyedi programjában meghatározott rendelkezésekkel való összhang 
megteremtése (2. cikk (2) bekezdés: Operatív célkitűzések)
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Módosítás 398
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) stratégiák kidolgozása a saját 
kutatási területeken előállított kutatási 
eredmények és termékek piaci 
bevezetésének felgyorsítására;

Or. en

Módosítás 399
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a kapcsolódó uniós szakpolitikák 
kutatási eredményeken alapuló 
végrehajtásának, valamint a szabályozási, 
szabványosítási és fenntartható beruházási 
tevékenységeknek a támogatása európai és 
globális szinten.

i) tudományos bizonyítékok és 
ténymegállapítások rendelkezésre 
bocsátásával a kapcsolódó uniós 
szakpolitikák végrehajtásának, valamint a 
szabályozási, szabványosítási és 
fenntartható beruházási tevékenységeknek 
a támogatása európai és globális szinten.

Or. en

Módosítás 400
Robert Roos, Evžen Tošenovský

5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a figyelemfelhívó kampányok és az 
oktatási és terjesztési tevékenységek 
előmozdítása a felsőoktatási, tudományos 
és tudáshálózatok bevonásával, megfelelő 
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tájékoztatás nyújtása a saját honlapjukon, 
beleértve a vonatkozó dokumentáció 
közzétételét is;

Or. en

Módosítás 401
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, a munkaprogramjuk eltérő 
rendelkezésének hiányában;

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak az átlátható, nyílt 
versenypályázati felhívásokat követően 
kiválasztott közvetett kutatási és 
innovációs cselekvésekhez, a 
munkaprogramjukban meghatározandó, 
kellően indokolt esetek kivételével;

Or. en

Módosítás 402
Robert Roos, Evžen Tošenovský

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, a munkaprogramjuk 
eltérő rendelkezésének hiányában;

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, kivéve az olyan indokolt 
eseteket, amikor a munkaprogramjuk 
eltérő rendelkezéseket ír elő;

Or. en
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Módosítás 403
Hildegard Bentele, Christian Ehler

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, a munkaprogramjuk eltérő 
rendelkezésének hiányában;

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt és átlátható 
versenypályázati felhívásokat követően 
kiválasztott közvetett kutatási és 
innovációs cselekvésekhez, a 
munkaprogramjuk eltérő rendelkezésének 
hiányában;

Or. en

Módosítás 404
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, a munkaprogramjuk eltérő 
rendelkezésének hiányában;

a) főként vissza nem térítendő 
támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt és átlátható 
versenypályázati felhívásokat követően 
kiválasztott közvetett kutatási és 
innovációs cselekvésekhez, a 
munkaprogramjuk eltérő rendelkezésének 
hiányában;

Or. en

Módosítás 405
Marisa Matias

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) főként vissza nem térítendő a) főként vissza nem térítendő 
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támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően kiválasztott 
közvetett kutatási és innovációs 
cselekvésekhez, a munkaprogramjuk eltérő 
rendelkezésének hiányában;

támogatás formájában pénzügyi támogatást 
nyújtanak a nyílt, tisztességes és átlátható 
pályázati felhívásokat követően 
kiválasztott közvetett kutatási és 
innovációs cselekvésekhez, a 
munkaprogramjuk eltérő rendelkezésének 
hiányában;

Or. en

Módosítás 406
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szoros együttműködést alakítanak 
ki, és biztosítják a koordinációt más 
európai partnerségekkel, többek között 
azáltal, hogy adott esetben a közös 
vállalkozás költségvetésének egy részét 
közös pályázati felhívásokra fordítják;

b) szoros együttműködést és 
szinergiákat alakítanak ki, és biztosítják a 
koordinációt és a szinergiákat más európai 
partnerségekkel, többek között azáltal, 
hogy adott esetben a közös vállalkozás 
költségvetésének egy részét közös 
pályázati felhívásokra fordítják;

Or. en

Módosítás 407
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szinergiára törekszenek a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal, illetve 
adott esetben megkeresik az azokból 
származó további finanszírozási 
lehetőségeket, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését, az oktatást és a 
regionális fejlesztést támogató 

c) eredményes szinergiákat 
alakítanak ki a releváns uniós, nemzeti és 
regionális szintű tevékenységekkel és 
programokkal, illetve adott esetben 
megkeresik az azokból származó további 
finanszírozási lehetőségeket, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
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tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal;

tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal, valamint az európai 
pénzügyi intézményekkel, például az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal 
és az Európai Beruházási Bankkal, 
továbbá a kapcsolódó ipari szövetségekkel 
és a jótékonysági alapítványokkal és 
trösztökkel;

Or. en

Módosítás 408
Robert Roos, Evžen Tošenovský

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szinergiára törekszenek a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal, illetve 
adott esetben megkeresik az azokból 
származó további finanszírozási 
lehetőségeket, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését, az oktatást és a 
regionális fejlesztést támogató 
tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal;

c) szinergiára törekszenek és 
szinergiákat alakítanak ki a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal, illetve 
adott esetben megkeresik az azokból 
származó további finanszírozási 
lehetőségeket, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését és piaci 
elterjedését, a képzést, az oktatást és a 
regionális fejlesztést támogató 
tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal;

Or. en

Módosítás 409
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) szinergiára törekszenek a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal, illetve 
adott esetben megkeresik az azokból 
származó további finanszírozási 
lehetőségeket, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését, az oktatást és a 
regionális fejlesztést támogató 
tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal;

c) szinergiára törekszenek a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal, illetve 
adott esetben megkeresik az azokból 
származó további finanszírozási 
lehetőségeket, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését, a képzést, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal;

Or. en

Módosítás 410
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kutatás, az innováció és az 
európai készségfejlesztési programban 
előirányzott cselekvések közötti kapcsolat 
megerősítése, különösen a zöld és a 
digitális átmenetet támogató készségek 
fejlesztésére, valamint a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
területein végzettek számának növelésére 
irányuló cselekvések esetében, különösen 
a közös vállalkozások működéséhez 
kapcsolódó ipari ökoszisztémákban;

Or. en

Módosítás 411
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) előmozdítják a kkv-k részvételét a 
tevékenységeikben, és olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják 
a kkv-k tájékoztatását, összhangban a 
Horizont Európa célkitűzéseivel;

e) előmozdítják a kkv-k és 
szövetségeik részvételét a 
tevékenységeikben, és olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják 
a kkv-k tájékoztatását, összhangban a 
Horizont Európa célkitűzéseivel;

Or. en

Módosítás 412
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) előmozdítják a kkv-k részvételét a 
tevékenységeikben, és olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják 
a kkv-k tájékoztatását, összhangban a 
Horizont Európa célkitűzéseivel;

e) előmozdítják és biztosítják a kkv-k 
részvételét a tevékenységeikben, és 
biztosítják a kkv-k időben történő 
tájékoztatását, összhangban a Horizont 
Európa célkitűzéseivel;

Or. en

Módosítás 413
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) elősegítik és biztosítják a fiatal 
kutatók részvételét tevékenységeikben, 
ennek érdekében naprakész tájékoztatást 
és rendszeres pályázati lehetőségeket 
biztosítanak a PhD- és posztdoktori 
hallgatók számára az adott közös 
vállalkozás hatáskörébe tartozó 
területeken, valamint szoros 
együttműködésben a Marie Skłodowska-
Curie programmal;
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Or. en

Módosítás 414
Robert Roos, Evžen Tošenovský

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) stratégiákat fogad el és 
intézkedéseket dolgoz ki az újonnan 
érkezők megnyerése, valamint az 
együttműködésen alapuló hálózatok 
bővítése céljából;

Or. en

Módosítás 415
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) adott esetben meghatározza a 
pályázati felhívásokat, amennyiben a 
koordinációs szerepet kkv résztvevők 
számára tartják fenn;

Or. en

Módosítás 416
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) stratégiák kidolgozása új tagok 
megnyerésére és az együttműködési 
hálózatok bővítésére, valamint a meglévő 
nemzeti kutatási és innovációs 



PE693.643v01-00 162/192 AM\1232731HU.docx

HU

ökoszisztémák és hálózatok egymás közötti 
és európai szintű jobb összekapcsolásának 
elősegítése

Or. en

Módosítás 417
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) nyomon követik az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
terén elért előrehaladást, a Horizont 
Európáról szóló rendelet [45. cikkében] és 
[V. mellékletében] meghatározottak 
szerint;

g) nyomon követik az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
terén elért előrehaladást, a Horizont 
Európáról szóló rendelet [45. cikkében] és 
[III. és V. mellékletében] meghatározottak 
szerint;

Or. en

Módosítás 418
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) meghatározzák és végrehajtják 
munkaprogramjukat;

h) stratégiai kutatási és innovációs 
tervet dolgoznak ki, amelynek alapján 
meghatározzák és végrehajtják 
munkaprogramjukat;

Or. en

Módosítás 419
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kapcsolatot tartanak az érdekelt 
felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk biztosítása céljából;

i) kapcsolatot tartanak az érdekelt 
felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, nonprofit civil társadalmi 
szervezetekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk és valódi társadalmi 
hozzáadott értékük biztosítása céljából;

Or. en

Módosítás 420
Marisa Matias

5 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kapcsolatot tartanak az érdekelt 
felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk biztosítása céljából;

i) kapcsolatot tartanak az érdekelt 
felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk biztosítása céljából;

Or. en

Módosítás 421
Robert Roos, Evžen Tošenovský

5 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kapcsolatot tartanak az érdekelt i) kapcsolatot tartanak az érdekelt 
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felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk biztosítása céljából;

felek legszélesebb körével, többek között, 
de nem kizárólag decentralizált 
ügynökségekkel, kutatóhelyekkel és 
egyetemekkel, végfelhasználókkal és 
hatóságokkal, különösen az egyes 
kezdeményezések prioritásainak és 
tevékenységeinek meghatározása, valamint 
az inkluzivitásuk és nyitottságuk 
biztosítása céljából;

Or. en

Módosítás 422
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

5 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) részt vesznek tájékoztatási, 
kommunikációs, népszerűsítési, valamint 
terjesztési és hasznosítási 
tevékenységekben a Horizont Európáról 
szóló rendelet [46. cikkének] megfelelő 
alkalmazásával, és ennek keretében a 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységek eredményeire vonatkozó 
részletes információkat rendelkezésre 
bocsátják és hozzáférhetővé teszik egy 
közös Horizont Európa e-adatbázisban;

j) részt vesznek tájékoztatási, 
kommunikációs, népszerűsítési, valamint 
terjesztési és hasznosítási 
tevékenységekben a Horizont Európáról 
szóló rendelet [46. cikkének] megfelelő 
alkalmazásával, és ennek keretében a 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységek eredményeire vonatkozó 
részletes információkat rendelkezésre 
bocsátják és a nagyközönség számára 
felhasználóbarát módon hozzáférhetővé 
teszik egy közös Horizont Európa e-
adatbázisban;

Or. en

Módosítás 423
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) részt vesznek tájékoztatási, j) részt vesznek tájékoztatási, 
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kommunikációs, népszerűsítési, valamint 
terjesztési és hasznosítási 
tevékenységekben a Horizont Európáról 
szóló rendelet [46. cikkének] megfelelő 
alkalmazásával, és ennek keretében a 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységek eredményeire vonatkozó 
részletes információkat rendelkezésre 
bocsátják és hozzáférhetővé teszik egy 
közös Horizont Európa e-adatbázisban;

kommunikációs, népszerűsítési, valamint 
terjesztési és hasznosítási 
tevékenységekben a Horizont Európáról 
szóló rendelet 10. és 39. cikkének, 
valamint [46. cikkének] megfelelő 
alkalmazásával, és ennek keretében a 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységek eredményeire vonatkozó 
részletes információkat rendelkezésre 
bocsátják és hozzáférhetővé teszik egy 
közös Horizont Európa e-adatbázisban;

Or. en

Módosítás 424
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) hozzájárulnak a tudomány és a 
szakpolitika közötti hatékonyabb kapcsolat 
kialakításához, az eredmények jobb 
hasznosításának biztosításával a nyílt 
tudomány elősegítéséhez, a szakpolitikai 
igények kielégítéséhez, valamint az 
eredmények gyorsabb terjesztésének és 
felhasználásának előmozdításához;

l) hozzájárulnak a tudomány és a 
szakpolitika közötti hatékonyabb kapcsolat 
kialakításához, az eredmények 
hozzáférhetőségének és jobb 
hasznosításának biztosításával a nyílt 
tudomány elősegítéséhez, a szakpolitikai 
igények kielégítéséhez, valamint az 
eredmények gyorsabb terjesztésének és 
felhasználásának előmozdításához;

Or. en

Módosítás 425
Marisa Matias

5 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) támogatják a Bizottságot a 
fenntartható beruházásokról szóló (EU) 
2020/852 rendelet 3. cikke szerinti, 
megbízható tudományos alapú technikai 

törölve
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vizsgálati kritériumok kidolgozásában és 
végrehajtásában azáltal, hogy nyomon 
követik és értékelik a rendelet 
végrehajtását abban a gazdasági 
ágazatban, amelyben működnek, annak 
érdekében, hogy szükség esetén eseti 
visszajelzést adjanak a szakpolitikai 
döntéshozatalhoz;

Or. en

Módosítás 426
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) támogatják a Bizottságot a 
fenntartható beruházásokról szóló (EU) 
2020/852 rendelet 3. cikke szerinti, 
megbízható tudományos alapú technikai 
vizsgálati kritériumok kidolgozásában és 
végrehajtásában azáltal, hogy nyomon 
követik és értékelik a rendelet 
végrehajtását abban a gazdasági 
ágazatban, amelyben működnek, annak 
érdekében, hogy szükség esetén eseti 
visszajelzést adjanak a szakpolitikai 
döntéshozatalhoz;

törölve

Or. en

Indokolás

Az taxonómiai rendelet 20. cikke igen egyértelműen rögzíti, hogy a technikai vizsgálati 
kritériumok meghatározásához a fenntartható finanszírozással foglalkozó platform nyújt 
technikai segítséget a Bizottságnak.

Módosítás 427
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello
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5 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) figyelembe veszik az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikke szerinti, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
és adott esetben az említett rendelet 
rendelkezéseit a fenntartható 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférés javítása céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 428
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

5 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) figyelembe veszik az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikke szerinti, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
és adott esetben az említett rendelet 
rendelkezéseit a fenntartható 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférés javítása céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 429
Marisa Matias

5 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) figyelembe veszik az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikke szerinti, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
és adott esetben az említett rendelet 
rendelkezéseit a fenntartható finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférés javítása 
céljából;

o) alkalmazzák az (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikke szerinti, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet, és adott 
esetben az említett rendelet rendelkezéseit 
a fenntartható finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférés javítása céljából;
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Or. en

Módosítás 430
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) figyelembe veszik az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikke szerinti, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
és adott esetben az említett rendelet 
rendelkezéseit a fenntartható finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférés javítása 
céljából;

o) tiszteletben tartják az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikke szerinti, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet 
és az említett rendelet rendelkezéseit a 
fenntartható finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférés javítása céljából;

Or. en

Módosítás 431
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást tehetnek 
közzé. A részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásban meg kell határozni a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 
képességeket. A közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a lehető 
legszélesebb körű részvétel biztosítása 
céljából minden felhívást közzé kell tenni a 
közös vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

(1) Új társult tagok kiválasztása 
céljából a közös vállalkozások rendszeres 
jelleggel részvételi szándék kifejezésére 
való nyílt és átlátható felhívásokat 
tehetnek közzé. A részvételi szándék 
kifejezésére való felhívást nyílt és 
átlátható módon kell lebonyolítani, és 
abban meg kell határozni a közös 
vállalkozás célkitűzései elérésének 
elősegítéséhez szükséges kulcsfontosságú 
képességeket. A közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a lehető 
legszélesebb körű részvétel biztosítása 
céljából minden felhívást közzé kell tenni a 
közös vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
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csoportját is.

Or. en

Módosítás 432
Marisa Matias

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást tehetnek 
közzé. A részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásban meg kell határozni a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 
képességeket. A közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a lehető 
legszélesebb körű részvétel biztosítása 
céljából minden felhívást közzé kell tenni a 
közös vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt, tisztességes és 
átlátható felhívást tehetnek közzé a 
földrajzi egyensúly biztosítása mellett. A 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívásban meg kell határozni a közös 
vállalkozás célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges kulcsfontosságú képességeket. A 
közös vállalkozás célkitűzéseinek elérése 
érdekében, a lehető legszélesebb körű 
részvétel biztosítása céljából minden 
felhívást közzé kell tenni a közös 
vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

Or. en

Módosítás 433
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást tehetnek 
közzé. A részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásban meg kell határozni a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást tehetnek 
közzé. A részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásban meg kell határozni a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 
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képességeket. A közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a lehető 
legszélesebb körű részvétel biztosítása 
céljából minden felhívást közzé kell tenni a 
közös vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

képességeket és a természetbeni 
hozzájárulással kapcsolatos elvárásokat. 
A közös vállalkozás célkitűzéseinek 
elérése érdekében, a lehető legszélesebb 
körű részvétel biztosítása céljából minden 
felhívást közzé kell tenni a közös 
vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben fontos, hogy a vállalkozás a pénzügyi hozzájáruláson kívül más 
hozzájárulásokat is fogadhasson, mivel ez utóbbi hozzájárul a projekt sikeréhez.

Módosítás 434
Robert Roos, Evžen Tošenovský

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt felhívást tehetnek 
közzé. A részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásban meg kell határozni a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 
képességeket. A közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a lehető 
legszélesebb körű részvétel biztosítása 
céljából minden felhívást közzé kell tenni a 
közös vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

(1) Társult tagok kiválasztása céljából 
a közös vállalkozások részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt és átlátható 
felhívást tesznek közzé. A részvételi 
szándék kifejezésére való felhívásban meg 
kell határozni a közös vállalkozás 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
kulcsfontosságú képességeket. A közös 
vállalkozás célkitűzéseinek elérése 
érdekében, a lehető legszélesebb körű 
részvétel biztosítása céljából minden 
felhívást közzé kell tenni a közös 
vállalkozás honlapján, és minden 
megfelelő csatornán, beleértve adott 
esetben az államok képviselőinek 
csoportját is.

Or. en

Módosítás 435
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató független 
szakértők és adott esetben a közös 
vállalkozás érintett szerveinek segítségével 
értékeli a tagsági kérelmeket, a 
kérelmezőnek a közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése szempontjából vett 
dokumentált ismeretei, tapasztalata és 
potenciális hozzáadott értéke, pénzügyi 
megbízhatósága és a közös vállalkozáshoz 
való pénzügyi és természetbeni 
hozzájárulásra vonatkozó hosszú távú 
kötelezettségvállalása alapján, figyelembe 
véve az esetleges összeférhetetlenségeket.

(2) Az irányító testület független 
szakértők és adott esetben a közös 
vállalkozás érintett szerveinek, különösen 
a tudományos tanácsadó szerv 
segítségével értékeli a tagsági kérelmeket, 
a kérelmezőnek a közös vállalkozás 
célkitűzéseinek elérése szempontjából vett 
dokumentált ismeretei, tapasztalata, 
esetleges összeférhetetlensége és 
potenciális hozzáadott értéke, pénzügyi 
megbízhatósága és a közös vállalkozáshoz 
való pénzügyi és természetbeni 
hozzájárulásra vonatkozó hosszú távú 
kötelezettségvállalása alapján, figyelembe 
véve az esetleges összeférhetetlenségeket.

Or. en

Módosítás 436
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 7. cikk (2) bekezdésének 
rendelkezéseitől eltérve a Horizont 
Európa programhoz társult országban 
letelepedett bármely jogalany tagsági 
kérelme semmilyen körülmények között 
nem vezethet az Európai Vasút közös 
vállalkozás alapító vagy társult tagjaira 
háruló további terhekhez vagy e tagok 
kiegészítő hozzájárulásához.

Or. en

Indokolás

Ezért azt javasoljuk, hogy az ilyen (a Horizont Európa programhoz társult országokból 
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érkező) kérelmek elbírálásakor legyen feltétel annak megerősítése, hogy a Horizont 
Európához társult, érintett ország hozzájárulásaival megnövelték az Európai Vasút közös 
vállalkozás költségvetését.

Módosítás 437
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányító testület értékeli és adott 
esetben jóváhagyja a tagsági kérelmeket.

(3) Az irányító testület értékeli és 
jóváhagyja, illetve elutasítja a tagsági 
kérelmeket.

Or. en

Módosítás 438
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Horizont Európa programhoz 
társult országban letelepedett bármely 
jogalany tagsági kérelmének elbírálása 
során figyelembe kell venni a Horizont 
Európa programból a közös 
vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás arányos növelését, amely a 
Horizont Európa programhoz társult 
adott ország által a Horizont Európa 
programhoz nyújtott hozzájárulások révén 
valósul meg.

Or. en

Módosítás 439
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Dan Nica
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7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Horizont Európa programhoz 
társult országban letelepedett bármely 
jogalany tagsági kérelme nem vezethet a 
közös vállalkozások alapító vagy társult 
tagjaira háruló további terhekhez vagy e 
tagok kiegészítő hozzájárulásához.

Or. en

Módosítás 440
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiválasztott társult tagok és a 
közös vállalkozás képviselőjeként eljáró 
ügyvezető igazgató kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot ír alá, amely részletezi a 
tagság terjedelmét, azaz annak tartalmát, 
tevékenységeit és időtartamát, a társult 
tagoknak a közös vállalkozáshoz való 
hozzájárulását, beleértve a 11. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett, 
tervezett kiegészítő tevékenységek 
feltüntetését, valamint a társult tagnak az 
irányító testületen belüli képviseletére és 
szavazati jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket.

(4) A kiválasztott társult tagok és a 
közös vállalkozás képviselőjeként eljáró 
ügyvezető igazgató kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot ír alá, amely részletezi a 
tagság terjedelmét, azaz annak tartalmát, 
tevékenységeit és időtartamát, a társult 
tagoknak a közös vállalkozáshoz való 
hozzájárulását, beleértve a 11. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett, 
tervezett kiegészítő tevékenységek 
feltüntetését, valamint a társult tagnak az 
irányító testületen belüli képviseletére és 
szavazati jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket. A kiválasztott társult 
tagok kötelezettségvállalási nyilatkozatait 
közzé kell tenni a közös vállalkozás 
honlapján.

Or. en

Módosítás 441
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi
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7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiválasztott társult tagok és a 
közös vállalkozás képviselőjeként eljáró 
ügyvezető igazgató kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot ír alá, amely részletezi a 
tagság terjedelmét, azaz annak tartalmát, 
tevékenységeit és időtartamát, a társult 
tagoknak a közös vállalkozáshoz való 
hozzájárulását, beleértve a 11. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett, 
tervezett kiegészítő tevékenységek 
feltüntetését, valamint a társult tagnak az 
irányító testületen belüli képviseletére és 
szavazati jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket.

(4) A kiválasztott társult tagok és a 
közös vállalkozás képviselőjeként eljáró 
ügyvezető igazgató kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot ír alá, amely részletezi a 
tagságra irányuló szándékot, a tagság 
terjedelmét, azaz annak tartalmát, 
tevékenységeit és időtartamát, a társult 
tagoknak és tervezett partnereiknek a 
közös vállalkozáshoz való pénzügyi és 
természetbeni hozzájárulását, beleértve a 
11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, tervezett kiegészítő tevékenységek 
feltüntetését, valamint a társult tagnak az 
irányító testületen belüli képviseletére és 
szavazati jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A szervezetek számára jogi és pénzügyi kockázatot hordoz az alapító tagok rendelkezése a 
partnerséghez kötelezettségvállalási nyilatkozat útján, feltétel nélkül történő csatlakozásról. 
Lehetséges, hogy az alapító tagoknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírniuk olyan 
esetekben, amikor lényeges szabályok (például a finanszírozási ráták, vagy az Egyesült 
Királyság esetében az állami hozzájárulás) meghatározására nem került sor. Ezért szükséges, 
hogy a kötelezettségvállalási nyilatkozat a lehető legteljesebb legyen.

Módosítás 442
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tag tájékoztatja a közös 
vállalkozást a tagok közötti olyan 
egyesülésről vagy felvásárlásról, amely 
hatással lehet a közös vállalkozásra, vagy 
egy tagnak egy olyan szervezet általi 
átvételéről, amely nem tagja a közös 
vállalkozásnak.

(2) Minden magánszektorbeli tag 
tájékoztatja a közös vállalkozást a tagok 
közötti olyan egyesülésről vagy 
felvásárlásról, amely hatással lehet a közös 
vállalkozásra, vagy egy tagnak egy olyan 
szervezet általi átvételéről, amely nem 
tagja a közös vállalkozásnak.
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Or. en

Módosítás 443
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden magánszektorbeli tag 
tájékoztatja a közös vállalkozást a 
tulajdonlásában, ellenőrzésében vagy 
összetételében bekövetkező minden egyéb 
jelentős változásról. Amennyiben a 
Bizottság úgy véli, hogy a változás 
valószínűleg érinti az Unió vagy a közös 
vállalkozás érdekeit biztonsági vagy 
közrendi okokból, javasolhatja, hogy az 
irányító testület szüntesse meg az érintett 
magánszektorbeli tag tagságát. Az irányító 
testület határoz az érintett tag tagságának 
megszüntetéséről. Az érintett 
magánszektorbeli tag nem vehet részt az 
irányító testület szavazásában.

(4) Minden magánszektorbeli tag 
haladéktalanul tájékoztatja a közös 
vállalkozást a tulajdonlásában, 
ellenőrzésében vagy összetételében 
bekövetkező minden egyéb jelentős 
változásról. Amennyiben a Bizottság úgy 
véli, hogy a változás valószínűleg érinti az 
Unió vagy a közös vállalkozás érdekeit 
biztonsági vagy közrendi okokból, 
javasolhatja, hogy az irányító testület 
szüntesse meg az érintett magánszektorbeli 
tag tagságát. Az irányító testület határoz az 
érintett tag tagságának megszüntetéséről. 
Az érintett magánszektorbeli tag nem vehet 
részt az irányító testület szavazásában.

Or. en

Módosítás 444
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 7. pontjában 
meghatározott közreműködő partnerkénti 
részvételre jelentkezők jóváhagyó levelet 
nyújtanak be az irányító testülethez. A 
jóváhagyó levélben meg kell határozni a 
partnerség hatályát a tárgy, a 
tevékenységek és az időtartam 
tekintetében, és részletesen ismertetni kell 
a kérelmező közös vállalkozáshoz való 

(1) A 2. cikk 7. pontjában 
meghatározott közreműködő partnerkénti 
részvételre jelentkezők jóváhagyó levelet 
nyújtanak be az irányító testülethez. A 
jóváhagyó levélben meg kell határozni a 
partnerség hatályát a tárgy, a 
tevékenységek és az időtartam 
tekintetében, és részletesen ismertetni kell 
a kérelmező közös vállalkozáshoz való 
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hozzájárulását. hozzájárulását. A jóváhagyó nyilatkozatot 
közzé kell tenni a közös vállalkozás 
honlapján.

Or. en

Módosítás 445
Marisa Matias

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 7. pontjában 
meghatározott közreműködő partnerkénti 
részvételre jelentkezők jóváhagyó levelet 
nyújtanak be az irányító testülethez. A 
jóváhagyó levélben meg kell határozni a 
partnerség hatályát a tárgy, a 
tevékenységek és az időtartam 
tekintetében, és részletesen ismertetni kell 
a kérelmező közös vállalkozáshoz való 
hozzájárulását.

(1) A 2. cikk 7. pontjában 
meghatározott közreműködő partnerkénti 
részvételre jelentkezők jóváhagyó levelet 
nyújtanak be az irányító testülethez. A 
nyilvánosan közzétett jóváhagyó levélben 
meg kell határozni a partnerség hatályát a 
tárgy, a tevékenységek és az időtartam 
tekintetében, és részletesen ismertetni kell 
a kérelmező közös vállalkozáshoz való 
hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 446
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet.

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet, figyelembe véve a 
tudományos tanácsadó szerv tanácsát, 
valamint az esetleges 
összeférhetetlenséget.

Or. en
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Módosítás 447
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet.

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet, adott esetben 
figyelembe véve a közös vállalkozások más 
szerveinek tanácsát.

Or. en

Módosítás 448
Marisa Matias

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet.

(2) Az irányító testület értékeli a 
jóváhagyó levelet, és jóváhagyja vagy 
elutasítja a kérelmet, figyelembe véve a 
tudományos tanácsadó szerv tanácsát.

Or. en

Módosítás 449
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket, feltéve, hogy e hozzájárulás 
összege megfelel az Uniótól eltérő tagok, 
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országok hozzájárulásaival növelhető, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

illetve csoporttagjaik vagy kapcsolódó 
szervezeteik által nyújtott hozzájárulás 
összegének. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, 
feltéve, hogy e hozzájárulások összege 
eléri, vagy meghaladja az Uniótól eltérő 
tagok, illetve csoporttagjaik vagy 
kapcsolódó szervezeteik által nyújtott 
hozzájárulás összegét.

Or. en

Módosítás 450
Robert Roos, Evžen Tošenovský

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás 
harmadik országok hozzájárulásaival 
növelhető, amennyiben ez utóbbiak 
rendelkezésre állnak.

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EEA és a harmadik országok 
előirányzatait is, a második részben 
meghatározott maximális összegek erejéig 
fedezi az igazgatási és működési 
költségeket.

Or. en

Módosítás 451
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
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részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, 
amikor ez utóbbiak a Horizont Európáról 
szóló rendelet 16. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
állnak.

Or. en

Módosítás 452
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelendő, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a harmadik ország a projekt közvetlen finanszírozásával is hozzájáruljon a 
közös vállalkozáshoz.

Módosítás 453
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott (1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
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uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelendő, 
amennyiben ez utóbbiak rendelkezésre 
állnak.

Or. en

Módosítás 454
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Horizont Európáról szóló 
rendelet 13. cikke szerinti további uniós 
hozzájárulásokat méltányos módon kell 
elosztani a Horizont Európa program II. 
pillérének klaszterein belül, figyelembe 
véve az Unió kutatási prioritásait és 
szakpolitikai céljait.

Or. en

Módosítás 455
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk Az Uniótól eltérő tagok és a 
közreműködő partnerek hozzájárulásai

11. cikk Az Uniótól eltérő tagok és a 
közreműködő partnerek, valamint az 
összes leendő résztvevő hozzájárulásai.

Or. en
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Indokolás

Előzetesen tisztázni és jelezni kell az új tagok belépését a közös vállalkozásba. A 
projektadatok között a lehető leghamarabb szerepeltetni kell az új tagok hozzájárulását.

Módosítás 456
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magánszektorbeli tagok 
hozzájárulása a következőkből áll:

(1) A magánszektorbeli tagok 
hozzájárulása pénzügyi hozzájárulásokból 
és a működési tevékenységekhez történő 
természetbeni hozzájárulásokból áll.

Or. en

Módosítás 457
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) természetbeni hozzájárulások a 
működési tevékenységekhez;

törölve

Or. en

Módosítás 458
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az irányító testület által a 16. cikk 
(2) bekezdésének l) pontjával 
összhangban jóváhagyott, kiegészítő 

törölve
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tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 459
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pénzügyi hozzájárulások. törölve

Or. en

Módosítás 460
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azokat a kiegészítő költségeket, 
amelyek az Uniótól eltérő tagoknál vagy a 
hozzájáruló partnereknél – beleértve azok 
szervezeteit is – az adott közös vállalkozás 
munkatervén kívüli kiegészítő 
tevékenységek végrehajtása során 
merülnek fel, kiegészítő tevékenységi 
tervben kell meghatározni, és az irányító 
testületnek a 16. cikk (2) bekezdésének l) 
pontjával összhangban jóvá kell hagynia. 
Ezek a költségek semmiképpen sem 
helyettesíthetik az Uniótól eltérő tagok 
vagy a hozzájáruló partnerek – beleértve 
azok szervezeteit is – természetbeni 
hozzájárulásait.

Or. en
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Módosítás 461
Marian-Jean Marinescu

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 
31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 
értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban 
alkalmazandó számviteli standardoknak, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardoknak és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardoknak 
megfelelően kell megállapítani. A 
költségeket az érintett szervezet által 
kijelölt független külső könyvvizsgálónak 
kell hitelesítenie. Az értékmegállapítási 
módszert az érintett közös vállalkozás 
ellenőrizheti, ha bizonytalanságok 
merülnek fel a hitelesítés során. Kellően 
meghatározott esetekben az irányító 
testület engedélyezheti átalányösszegek 
vagy egységköltségek alkalmazását a 
hozzájárulások értékének 
megállapításához.

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 
31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. A Bizottság végrehajtási jogi 
aktust fogad el e hozzájárulások közös, 
harmonizált értékelési módszerének 
kialakítása céljából. A végrehajtási jogi 
aktust a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. A végrehajtási 
jogi aktus figyelembe veszi többek között 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatát, a 
székhelye szerinti országban 
alkalmazandó számviteli standardokat, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokat és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokat. A 
költségeket az érintett szervezet által 
kijelölt független külső könyvvizsgálónak 
kell hitelesítenie. Kellően meghatározott 
esetekben az irányító testület 
engedélyezheti átalányösszegek vagy 
egységköltségek alkalmazását a 
hozzájárulások értékének 
megállapításához.

Or. en

Módosítás 462
Hildegard Bentele, Christian Ehler

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év 
március 31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 
értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az 
érintett szervezet által kijelölt független 
külső könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. 
Az értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év június 
30-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az előző pénzügyi évben teljesített 
hozzájárulások értékéről. Az említett 
hozzájárulások értékének megállapításához 
a költségeket az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket nem az 
érintett közös vállalkozás vagy egy uniós 
szerv ellenőrzi, azonban egy, az érintett 
szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgáló hitelesíti. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

Or. en

Módosítás 463
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 
31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 
31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az új (1a) bekezdésben 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 
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értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az érintett 
szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az érintett 
szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

Or. en

Módosítás 464
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év 
március 31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 
értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az érintett 

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év június 
30-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az előző pénzügyi évben teljesített 
hozzájárulások értékéről. Az említett 
hozzájárulások értékének megállapításához 
a költségeket az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket az érintett 
szervezet által kijelölt független külső 
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szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

Or. en

Módosítás 465
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

11 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közreműködő partnerek 
hozzájárulásai megfelelnek a jóváhagyó 
levélben a közreműködő partnerré váláskor 
lekötött összegeknek, és a következőkből 
állnak:

(6) A közreműködő partnerek, a leendő 
tagok, a társult tagok és a résztvevők 
hozzájárulásai megfelelnek a jóváhagyó 
levélben a közreműködő partnerré váláskor 
lekötött összegnek, és a következőkből 
állnak:

Or. en

Módosítás 466
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi hozzájárulások; a) pénzügyi hozzájárulások az 
igazgatási és a működési 
tevékenységekhez;

Or. en
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Módosítás 467
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

11 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) természetbeni hozzájárulások a 
működési tevékenységekhez.

b) adott esetben természetbeni 
hozzájárulások a működési 
tevékenységekhez és a kiegészítő 
tevékenységekhez.

Or. en

Módosítás 468
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 26. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott eljárást követve a közös 
vállalkozás bármely, az Uniótól eltérő 
tagját, amely nem teljesíti az e rendeletben 
említett hozzájárulásokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásait, mindaddig 
kizárják az irányító testületben való 
szavazásból, amíg kötelezettségeit nem 
teljesíti. Amennyiben az ilyen tag egy 
további hat hónapos időszak lejártával nem 
teljesíti kötelezettségeit, tagságát vissza 
kell vonni, kivéve, ha az irányító testület 
kellően indokolt esetben másként határoz. 
Az érintett jogalany nem vehet részt az 
irányító testület szavazásában.

(9) A 26. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott eljárást követve a közös 
vállalkozás bármely, az Uniótól eltérő 
tagját, amely nem teljesíti az e rendeletben 
említett hozzájárulásokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásait, mindaddig 
kizárják az irányító testületben való 
szavazásból, amíg kötelezettségeit nem 
teljesíti. Amennyiben az ilyen tag egy 
további hat hónapos időszak lejártával nem 
teljesíti kötelezettségeit, tagságát vissza 
kell vonni, kivéve, ha az irányító testület 
kellően indokolt esetben másként határoz. 
Az érintett jogalany nem vehet részt sem az 
irányító testület szavazásában, sem a közös 
vállalkozás azon tanácsadó szerve 
keretében szervezett egyéb 
kulcsfontosságú tevékenységekben és 
hozzájárulásokban, amelynek tagja.

Or. en

Módosítás 469
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Marisa Matias

11 cikk – 9 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

—  Az Európai Parlamentet 
tájékoztatni kell az uniós pénzügyi 
hozzájárulások minden változásáról.

Or. en

Módosítás 470
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozások az e rendelet 
elfogadását követő egy éven belül 
szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat kötnek a közös 
háttérirodai funkciókról, kivéve, ha a 
második rész másként rendelkezik, és arra 
is figyelemmel, hogy garantálni kell az 
Unió pénzügyi érdekeinek egyenértékű 
védelmét, ha a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokkal a közös 
vállalkozásokat bízzák meg. E funkciók 
közé tartoznak a következő területek, az 
életképesség megerősítésének 
függvényében és az erőforrások 
átvizsgálását követően:

(1) A közös vállalkozások szolgáltatási 
szintre vonatkozó megállapodásokat 
köthetnek a közös háttérirodai funkciókról, 
kivéve, ha a második rész másként 
rendelkezik, és arra is figyelemmel, hogy 
garantálni kell az Unió pénzügyi 
érdekeinek egyenértékű védelmét, ha a 
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokkal a közös vállalkozásokat 
bízzák meg. E funkciók közé tartozhatnak 
a következő területek, az életképesség 
megerősítésének függvényében, az 
erőforrások átvizsgálását követően és a 
közös vállalkozások egyedi kutatási 
területeinek sérelme nélkül:

Or. en

Módosítás 471
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozások az e rendelet 
elfogadását követő egy éven belül 
szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat kötnek a közös 
háttérirodai funkciókról, kivéve, ha a 
második rész másként rendelkezik, és arra 
is figyelemmel, hogy garantálni kell az 
Unió pénzügyi érdekeinek egyenértékű 
védelmét, ha a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokkal a közös 
vállalkozásokat bízzák meg. E funkciók 
közé tartoznak a következő területek, az 
életképesség megerősítésének 
függvényében és az erőforrások 
átvizsgálását követően:

(1) A közös vállalkozások az e rendelet 
elfogadását követő egy éven belül 
szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat köthetnek a közös 
háttérirodai funkciókról, kivéve, ha a 
második rész másként rendelkezik, és arra 
is figyelemmel, hogy garantálni kell az 
Unió pénzügyi érdekeinek egyenértékű 
védelmét, ha a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokkal a közös 
vállalkozásokat bízzák meg. E funkciók 
közé tartozhatnak a következő területek, 
az életképesség megerősítésének 
függvényében és az erőforrások 
átvizsgálását követően:

Or. en

Módosítás 472
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

12 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) elősegíti a bevált gyakorlatok 
cseréjét a közös vállalkozások között.

Or. en

Módosítás 473
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás látja el az 
összes többi közös vállalkozás számára. A 

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás láthatja el az 
összes többi közös vállalkozás számára. A 
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koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

Or. en

Módosítás 474
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás látja el az 
összes többi közös vállalkozás számára. A 
koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás láthatja el az 
összes többi közös vállalkozás számára. A 
koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

Or. en

Módosítás 475
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös vállalkozáson belüli más 
feladatokhoz való újrabeosztásnak vagy a 
munkaszerződéseket nem érintő egyéb 
igazgatási megállapodásoknak a sérelme 
nélkül, az egy másik közös vállalkozás 
által működtetett közös háttérirodára 
átruházott funkcióhoz rendelt személyzet 
áthelyezhető e közös vállalkozáshoz. 
Amennyiben az érintett alkalmazott írásban 
közli ennek elutasítását, az alkalmazott 
szerződését a közös vállalkozás az egyéb 

(4) A közös vállalkozáson belüli más 
feladatokhoz való újrabeosztásnak vagy a 
munkaszerződéseket nem érintő egyéb 
igazgatási megállapodásoknak a sérelme 
nélkül, a valamely közös vállalkozás által 
működtetett közös funkcióhoz rendelt 
személyzet áthelyezhető e közös 
vállalkozáshoz. Amennyiben az érintett 
alkalmazott írásban közli ennek 
elutasítását, az alkalmazott szerződését a 
közös vállalkozás az egyéb 
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alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 47. cikkében említett feltételek 
szerint felmondhatja.

alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 47. cikkében említett feltételek 
szerint felmondhatja.

Or. en

Módosítás 476
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Martina Dlabajová

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
személyzet, amelyet a közös 
háttérirodának otthont adó közös 
vállalkozáshoz helyeznek át, ugyanolyan 
típusú szerződéssel, besorolási csoporttal 
és besorolási fokozattal rendelkezik, és úgy 
kell tekinteni, mintha teljes szolgálatát az 
említett közös vállalkozásnál töltötte volna.

(5) A (4) bekezdésben említett 
személyzet, amelyet a közös 
háttérfunkcióknak otthont adó közös 
vállalkozáshoz helyeznek át, ugyanolyan 
típusú szerződéssel, besorolási csoporttal 
és besorolási fokozattal rendelkezik, és úgy 
kell tekinteni, mintha teljes szolgálatát az 
említett közös vállalkozásnál töltötte volna.

Or. en

Módosítás 477
Robert Roos, Evžen Tošenovský

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden közös vállalkozás 
rendelkezik irányító testülettel és 
ügyvezető igazgatóval.

(1) Minden közös vállalkozás 
rendelkezik irányító testülettel és 
ügyvezető igazgatóval, valamint – ha a 
tagállamok képviselete nem az irányító 
testületen keresztül biztosított – állami 
képviselőcsoporttal.

Or. en

Módosítás 478
Viola Von Cramon-Taubadel
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozás tudományos 
tanácsadó szervvel, államok képviselői 
csoportjával, érdekelt felek csoportjával és 
a második részben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban más ilyen szervvel is 
rendelkezhet.

(2) A közös vállalkozás tudományos 
tanácsadó szervvel, államok képviselői 
csoportjával, érdekelt felek csoportjával és 
a második részben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban más ilyen szervvel 
rendelkezik.

Or. en


