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Módosítás 888
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

121 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniótól eltérő tagok együttesen a 
szavazati jogok 50%-ával rendelkeznek.

Az Uniótól eltérő tagok együttesen a 
szavazati jogok 49%-ával rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 889
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az innovációs testület a következő 
állandó testületi tagokból áll:

(2) Az innovációs testület a következő 
tagokból áll:

Or. en

Módosítás 890
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió részéről a Bizottság négy 
képviselője;

a) az Unió részéről a Bizottság hat 
képviselője;

Or. en

Módosítás 891
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica
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122 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagok négy 
képviselője;

b) az Uniótól eltérő tagok három 
képviselője;

Or. en

Módosítás 892
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudományos közösség két 
képviselője, akiket a 19. cikk (4) bekezdése 
szerinti nyílt kiválasztási eljárást követően 
az irányító testület nevez ki;

d) a tudományos közösség négy 
független képviselője, akik nem tagjai a 
közös vállalkozás más szerveinek, és 
akiket a 19. cikk (4) bekezdése szerinti 
nyílt és átlátható kiválasztási eljárást 
követően az irányító testület nevez ki, 
miután nyilatkoztak arról, hogy nem áll 
fenn összeférhetetlenség;

Or. en

Módosítás 893
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudományos közösség két 
képviselője, akiket a 19. cikk (4) bekezdése 
szerinti nyílt kiválasztási eljárást követően 
az irányító testület nevez ki;

d) a tudományos közösség öt 
képviselője, akiket a 19 cikk (2) bekezdése 
és a 19. cikk (4) bekezdése szerinti nyílt 
kiválasztási eljárást követően az irányító 
testület nevez ki;

Or. en
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Módosítás 894
Marisa Matias

122 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudományos közösség két 
képviselője, akiket a 19. cikk (4) bekezdése 
szerinti nyílt kiválasztási eljárást követően 
az irányító testület nevez ki;

d) a tudományos közösség hat 
képviselője, akiket a 19. cikk (4) bekezdése 
szerinti nyílt kiválasztási eljárást követően 
az irányító testület nevez ki;

Or. en

Módosítás 895
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) legfeljebb hat állandó testületi tag, 
akiket a 19. cikk (4) bekezdése szerinti 
nyílt kiválasztási eljárást követően az 
irányító testület nevez ki, különösen 
biztosítva az egészségügyben érintett 
érdekelt felek megfelelő képviseletét, és 
lefedve különösen a közszektort, a 
betegeket és általában a végfelhasználókat;

e) hat állandó képviselő, akiket a 19. 
cikk (4) bekezdése szerinti nyílt 
kiválasztási eljárást követően az irányító 
testület nevez ki, különösen biztosítva az 
egészségügyben érintett érdekelt felek 
megfelelő képviseletét, és lefedve 
különösen a közszektort, a betegeket, a 
végfelhasználókat és általában a nonprofit 
civil társadalmi szervezeteket;

Or. en

Módosítás 896
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) legfeljebb hat állandó testületi tag, 
akiket a 19. cikk (4) bekezdése szerinti 

e) hat képviselő, akiket a 19. cikk (2) 
és (4) bekezdése szerinti nyílt kiválasztási 
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nyílt kiválasztási eljárást követően az 
irányító testület nevez ki, különösen 
biztosítva az egészségügyben érintett 
érdekelt felek megfelelő képviseletét, és 
lefedve különösen a közszektort, a 
betegeket és általában a végfelhasználókat;

eljárást követően az irányító testület nevez 
ki, különösen biztosítva az egészségügyben 
érintett érdekelt felek megfelelő 
képviseletét, és lefedve különösen a 
közszektort, a betegek érdekvédelmi 
szervezeteit, az egészségügyi 
szakembereket és általában a 
végfelhasználókat;

Or. en

Módosítás 897
Marisa Matias

122 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) legfeljebb hat állandó testületi tag, 
akiket a 19. cikk (4) bekezdése szerinti 
nyílt kiválasztási eljárást követően az 
irányító testület nevez ki, különösen 
biztosítva az egészségügyben érintett 
érdekelt felek megfelelő képviseletét, és 
lefedve különösen a közszektort, a 
betegeket és általában a végfelhasználókat;

e) hat állandó testületi tag, akiket a 19. 
cikk (4) bekezdése szerinti nyílt 
kiválasztási eljárást követően az irányító 
testület nevez ki, különösen biztosítva az 
egészségügyben érintett érdekelt felek 
megfelelő képviseletét, és lefedve 
különösen a közszektort, a betegeket és 
általában a végfelhasználókat;

Or. en

Módosítás 898
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az innovációs testület elnöki 
tisztjét a tudományos közösség egyik, a 
testület valamennyi tagja által 
megválasztott képviselője tölti be.

Or. en
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Módosítás 899
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás tagjait képviselő testületi tagok 
adott esetben eseti testületi tagokat 
nevezhetnek ki konkrét témák 
megvitatására. Az egyes ülésekre közösen 
legfeljebb hat eseti testületi tagot 
nevezhetnek ki.

(3) Az innovációs testület tagjai adott 
esetben eseti testületi tagokat nevezhetnek 
ki konkrét témák megvitatására. Az egyes 
ülésekre közösen legfeljebb hat eseti 
testületi tagot nevezhetnek ki.

Or. en

Módosítás 900
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás tagjait képviselő testületi tagok 
közös megegyezéssel eseti testületi tagokat 
nevezhetnek határozott időre. Döntéseiket 
közlik a programirodával és a többi 
állandó testületi taggal.

Az innovációs testület tagjai közös 
megegyezéssel eseti testületi tagokat 
nevezhetnek ki határozott időre. 
Döntéseiket közlik a közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójával.

Or. en

Módosítás 901
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az államok képviselői csoportjának 
a 20. cikk (7) bekezdésében meghatározott 

(4) Az államok képviselői csoportjának 
a 20. cikk (7) bekezdésében meghatározott 
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feladatai ellenére az innovációs testület 
tanácsot ad az irányító testületnek – 
hivatalból vagy az irányító testület 
kérelmére – az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célkitűzéseihez 
kapcsolódó tudományos és technológiai 
kérdésekben, különösen a következők 
tekintetében:

feladatai ellenére az innovációs testület a 
független tudományos tanácsadó szerv 
tanácsának figyelembevételével tanácsot 
ad az irányító testületnek – hivatalból vagy 
az irányító testület kérelmére – az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
célkitűzéseihez kapcsolódó tudományos és 
technológiai kérdésekben, különösen a 
következők tekintetében:

Or. en

Módosítás 902
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) szinergiák kialakítása a Horizont 
Európa más tevékenységeivel, többek 
között más európai partnerségekkel, 
valamint más uniós finanszírozási 
programokkal és nemzeti finanszírozási 
programokkal.

e) szinergiák kialakítása a Horizont 
Európa más tevékenységeivel, többek 
között más európai partnerségekkel és 
küldetésekkel, különösen az EDCTP3 
közös vállalkozással, valamint más uniós 
finanszírozási programokkal és nemzeti 
finanszírozási programokkal.

Or. en

Módosítás 903
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) társadalmi elterjedtség, 
hozzáférhetőség és megfizethetőség, 
különösen a kiszolgáltatott személyek és a 
társadalom egésze szempontjából.

Or. en
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Módosítás 904
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az innovációs testület elnöke az 
ügyvezető igazgató. Kellően indokolt 
esetben az ügyvezető igazgató kinevezheti 
az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás programirodája 
személyzetének egy rangidős tagját, aki a 
nevében betölti az innovációs testület 
elnöki tisztét.

(5) Az innovációs testület állandó 
képviselői a 19. cikk (5) bekezdésével 
összhangban a testület tagjai közül 
választanak elnököt

Or. en

Módosítás 905
Marisa Matias

122 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az innovációs testület elnöke az 
ügyvezető igazgató. Kellően indokolt 
esetben az ügyvezető igazgató kinevezheti 
az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás programirodája 
személyzetének egy rangidős tagját, aki a 
nevében betölti az innovációs testület 
elnöki tisztét.

(5) Az innovációs testület állandó 
képviselői a 19. cikk (5) bekezdése szerint 
a testület tagjai közül választanak elnököt.

Or. en

Módosítás 906
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az innovációs testület elnöke az 
ügyvezető igazgató. Kellően indokolt 
esetben az ügyvezető igazgató kinevezheti 
az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás programirodája 
személyzetének egy rangidős tagját, aki a 
nevében betölti az innovációs testület 
elnöki tisztét.

(5) Kellően indokolt esetben az 
innovációs testület elnöke kivételesen az 
innovációs testület egy másik tagját is 
kinevezheti a tudományos közösséget 
képviselő tagok közül, aki a nevében 
betölti az innovációs testület elnöki tisztét.

Or. en

Módosítás 907
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 19. cikk (8) bekezdésében 
említett jelentés részeként az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozás tagjait 
képviselő testületi tagok az ülésen jelen 
lévő valamennyi taggal folytatott 
megbeszéléseket követően konszenzussal 
indítványokat fogadnak el a (4) 
bekezdésben említett kérdésekre 
vonatkozóan. Konszenzus hiányában az 
elnök jelentést tesz a helyzetről az irányító 
testületnek. A testület minden tagja 
különvéleményt fogalmazhat meg a 
jelentésben.

(6) A 19. cikk (8) bekezdésében 
említett jelentés részeként az innovációs 
testület tagjai az ülésen folytatott 
megbeszéléseket követően konszenzussal 
indítványokat fogadnak el a (4) 
bekezdésben említett kérdésekre 
vonatkozóan. Konszenzus hiányában az 
elnök jelentést tesz a helyzetről az irányító 
testületnek. Az innovációs testület minden 
tagja különvéleményt fogalmazhat meg a 
jelentésben.

Or. en

Módosítás 908
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1233504HU.docx 11/63 PE693.768v01-00

HU

(7) Az innovációs testület évente 
legalább kétszer rendes ülést tart. 
Rendkívüli üléseket tarthat a Bizottságot 
képviselő testületi tagoknak vagy az 
Uniótól eltérő tagokat képviselő tagok 
többségének a kérésére.

(7) Az innovációs testület évente 
legalább kétszer rendes ülést tart. Tagjai 
legalább egynegyedének kérésére 
rendkívüli üléseket tarthat.

Or. en

Módosítás 909
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

122 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az innovációs testület tagjai 
kicserélik egymással a releváns 
információkat, és az ülések előtt bármilyen 
megfelelő formában megvitatják 
elképzeléseiket. Adott esetben 
összehangolják tevékenységeiket bármely 
más tanácsadó csoport tevékenységével.

(A magyar változatot nem érinti.)    

Or. en

Módosítás 910
Marisa Matias

122 cikk – 8 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (9) Az innovációs testület állandó 
tagjait kompetenciáik és szakértelmük 
alapján nevezik ki annak érdekében, hogy 
tudományos és egészségügyi 
szükségleteken alapuló ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a közös vállalkozás 
számára.

Or. en
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Módosítás 911
Marisa Matias

122 cikk – 8 bekezdés – 2 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. (10) Az innovációs testület a 21. 
cikk (2) és (3) bekezdése szerint 
rendszeresen szervez nyílt konzultációkat 
a közös vállalkozás szakterületén 
tevékenykedő köz- és magánszektorbeli 
érdekelt felekkel, többek között a 
szervezett csoportokkal, valamint a 
tagállamokból, a társult országokból és 
más országokból származó nemzetközi 
érdekcsoportokkal. Ezek a konzultációk a 
közös vállalkozás tervezett 
kezdeményezéseiről adnak tájékoztatást, 
előmozdítják a nemzetközi 
együttműködést, ösztönzik a kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítását, 
valamint elősegítik az együttműködést és a 
szinergiák létrehozását más uniós és 
globális kezdeményezésekkel.

Or. en

Módosítás 912
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az érdekelt felek csoportjában való 
állandó és eseti tagságnak egyaránt 
átláthatónak kell lennie, és a 44. cikkel 
összhangban valamennyi tagra szigorú 
összeférhetetlenségi szabályokat kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 913
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az érdekelt felek csoportjának 
állandó képviselőit kompetenciáik és 
szakértelmük alapján nevezik ki annak 
érdekében, hogy a közös vállalkozás 
számára tudományosan megalapozott és 
népegészségügyi igényeken alapuló 
ajánlásokat tegyenek.

Or. en

Módosítás 914
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Az érdekelt felek csoportja a 21. 
cikk (2) és (3) bekezdése szerint 
rendszeresen szervez nyílt konzultációkat 
a közös vállalkozás szakterületén 
tevékenykedő köz- és magánszektorbeli 
érdekelt felekkel, többek között nonprofit 
civil társadalmi szervezetekkel, szervezett 
csoportokkal, valamint a tagállamokból, a 
társult országokból és más országokból 
származó nemzetközi érdekcsoportokkal. 
Ezek a konzultációk a közös vállalkozás 
tervezett kezdeményezéseiről adnak 
tájékoztatást, előmozdítják a nemzetközi 
együttműködést, ösztönzik a kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítását, 
valamint elősegítik az együttműködést és a 
szinergiák létrehozását más uniós és 
globális kezdeményezésekkel.

Or. en
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Módosítás 915
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

122 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

122a. cikk
Független tudományos tanácsadó testület
A 19. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően a független tanácsadó testület 
a következő feladatokat is ellátja:
a) adatokat szolgáltat a stratégiai kutatási 
és innovációs tervben és az azt követő 
munkadokumentumokban tárgyalandó 
tudományos, stratégiai és technológiai 
prioritásokhoz;
b) javaslatokat tesz annak lehetővé 
tételére, hogy konkrét szinergiák jöjjenek 
létre az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás és az olyan programok, 
szakpolitikák és ágazatok között, 
amelyekkel a szinergiák hozzáadott 
értéket képviselnek;
c) tanácsokat ad az irányító testületnek a 
tudományos kiválóságot előmozdító 
stratégiákról;
d) közreműködik az innovációs testület 
munkájában. A független tudományos 
tanácsadó testület nyolc független 
képviselőből áll, akiket a 19. cikk (4) 
bekezdése szerinti nyílt kiválasztási 
eljárást követően neveznek ki. A független 
tudományos tanácsadó testület tagsága 
földrajzi és nemi szempontból 
kiegyensúlyozott. A független tudományos 
tanácsadó testület elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

Or. en
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Módosítás 916
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
igényként határozható meg, amelyet az 
egészségügyi rendszerek jelenleg nem 
kezelnek rendelkezésreállási vagy 
hozzáférhetőségi okokból, például akkor, 
ha nem létezik megfelelő diagnosztikai, 
megelőzési vagy kezelési módszer egy 
adott egészségügyi állapotra vonatkozóan, 
vagy ha a lakosság egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférése a költségek, az 
egészségügyi létesítményektől való 
távolság vagy a várakozási idő miatt 
korlátozott. Az emberközpontú ellátás az 
ellátás olyan megközelítésére utal, amely 
tudatosan figyelembe veszi az egyének, a 
gondozók, a családok és a közösségek 
szempontjait, és e személyeket 
résztvevőknek, valamint egy olyan 
egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
egészségügyi igényként határozható meg, 
amelyet az egészségügyi rendszerek 
jelenleg nem kezelnek rendelkezésreállási, 
megfizethetőségi vagy hozzáférhetőségi 
okokból, például akkor, ha nem létezik 
megfelelő, hatékony és eredményes 
diagnosztikai, megelőzési vagy kezelési 
módszer egy adott népegészségügyi 
kihívásra (akár fertőző, akár nem fertőző 
betegségekre) vagy egészségügyi állapotra 
vonatkozóan, vagy ha a lakosság 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése a 
költségek, többek között az igénybe vevő 
általi közvetlen fizetés, az egészségügyi 
létesítményektől való távolság vagy a 
várakozási idő miatt korlátozott. Ehhez a 
meghatározáshoz a WHO Európai 
Regionális Irodája által kidolgozott 
alapvető egészségügyi mutatókat, a 
kiemelt jelentőségű gyógyszerek WHO-
listáját, a jövedelmekre és 
életkörülményekre vonatkozó uniós 
statisztikai felmérés (EU-SILC) 
eredményeit is figyelembe kell venni. Az 
emberközpontú ellátás az ellátás olyan 
megközelítésére utal, amely tudatosan 
figyelembe veszi az egyének, a gondozók, 
a családok és a közösségek szempontjait, 
és e személyeket résztvevőknek, valamint 
egy olyan egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

Or. en

Módosítás 917



PE693.768v01-00 16/63 AM\1233504HU.docx

HU

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

123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
igényként határozható meg, amelyet az 
egészségügyi rendszerek jelenleg nem 
kezelnek rendelkezésreállási vagy 
hozzáférhetőségi okokból, például akkor, 
ha nem létezik megfelelő diagnosztikai, 
megelőzési vagy kezelési módszer egy 
adott egészségügyi állapotra vonatkozóan, 
vagy ha a lakosság egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférése a költségek, az 
egészségügyi létesítményektől való 
távolság vagy a várakozási idő miatt 
korlátozott. Az emberközpontú ellátás az 
ellátás olyan megközelítésére utal, amely 
tudatosan figyelembe veszi az egyének, a 
gondozók, a családok és a közösségek 
szempontjait, és e személyeket 
résztvevőknek, valamint egy olyan 
egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
egészségügyi igényként határozható meg, 
amelyet az egészségügyi rendszerek 
jelenleg nem kezelnek hozzáférhetőségi, 
megfizethetőségi, rendelkezésreállási 
okokból, például akkor, ha nem létezik 
megfelelő diagnosztikai, megelőzési vagy 
kezelési módszer egy adott 
népegészségügyi kihívásra (akár fertőző, 
akár nem fertőző betegségekre) vagy 
egészségügyi állapotra vonatkozóan, vagy 
ha a lakosság egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférése a költségek, többek között az 
igénybe vevő általi közvetlen fizetés, az 
egészségügyi létesítményektől való 
távolság vagy a várakozási idő miatt 
korlátozott. A kielégítetlen 
népegészségügyi igény meghatározásakor 
figyelembe kell venni a megbízható 
források, például európai ügynökségek és 
szervek, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet legfrissebb jelentéseiben 
felsorolt kihívásokat is. Az emberközpontú 
ellátás az ellátás olyan megközelítésére 
utal, amely tudatosan figyelembe veszi az 
egyének, a gondozók, a családok és a 
közösségek szempontjait, és e személyeket 
résztvevőknek, valamint egy olyan 
egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

Or. en

Módosítás 918
Marisa Matias

123 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
igényként határozható meg, amelyet az 
egészségügyi rendszerek jelenleg nem 
kezelnek rendelkezésreállási vagy 
hozzáférhetőségi okokból, például akkor, 
ha nem létezik megfelelő diagnosztikai, 
megelőzési vagy kezelési módszer egy 
adott egészségügyi állapotra vonatkozóan, 
vagy ha a lakosság egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférése a költségek, az 
egészségügyi létesítményektől való 
távolság vagy a várakozási idő miatt 
korlátozott. Az emberközpontú ellátás az 
ellátás olyan megközelítésére utal, amely 
tudatosan figyelembe veszi az egyének, a 
gondozók, a családok és a közösségek 
szempontjait, és e személyeket 
résztvevőknek, valamint egy olyan 
egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

(1) E rendelet alkalmazásában a 
kielégítetlen népegészségügyi igény olyan 
igényként határozható meg, amelyet az 
egészségügyi rendszerek jelenleg nem 
kezelnek megfizethetőségi, 
rendelkezésreállási vagy hozzáférhetőségi 
okokból, például akkor, ha nem létezik 
megfelelő diagnosztikai, megelőzési vagy 
kezelési módszer egy adott egészségügyi 
állapotra vonatkozóan, vagy ha a lakosság 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése a 
költségek, az egészségügyi 
létesítményektől való távolság vagy a 
várakozási idő miatt korlátozott, 
összhangban a WHO „Európa és a világ 
számára kiemelt jelentőségű gyógyszerek” 
című jelentésével és egyéb jelentéseivel. 
Az emberközpontú ellátás az ellátás olyan 
megközelítésére utal, amely tudatosan 
figyelembe veszi az egyének, a gondozók, 
a családok és a közösségek szempontjait, 
és e személyeket résztvevőknek, valamint 
egy olyan egészségügyi ellátórendszer 
kedvezményezettjeinek tekinti, amely az 
egyéni betegségek helyett az igényeik és 
preferenciáik szerint szerveződik.

Or. en

Módosítás 919
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

123 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések résztvevőinek biztosítaniuk 
kell, hogy a részben vagy egészben a 
közvetett cselekvés eredményei alapján 
fejlesztett termékek és szolgáltatások 
tisztességes és észszerű feltételek mellett 

(3) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések résztvevőinek biztosítaniuk 
kell, hogy a részben vagy egészben a 
közvetett cselekvés eredményei alapján 
fejlesztett termékek és szolgáltatások 
tisztességes és észszerű feltételek mellett 
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legyenek elérhetők és hozzáférhetők a 
nyilvánosság számára. E célból adott 
esetben a munkaprogramban meg kell 
határozni az egyes közvetett cselekvésekre 
alkalmazandó további hasznosítási 
kötelezettségeket.

legyenek hozzáférhetők, megfizethetők és 
elérhetők a nyilvánosság számára. E célból 
adott esetben a munkaprogramban meg kell 
határozni az egyes közvetett cselekvésekre 
alkalmazandó további hasznosítási 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 920
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

124 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió nyitott technológiai 
autonómiájának megerősítése az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
terén, a vertikális iparágak és általában 
véve a gazdaság jövőbeli igényeinek 
kielégítése érdekében. Az átfogó cél az, 
hogy 2030-ra megkétszereződjön az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
tervezésének és gyártásának értéke 
Európában, összhangban az Unió termékek 
és szolgáltatások terén képviselt súlyával;

a) az Unió nyitott technológiai 
rezilienciájának megerősítése az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
terén, a vertikális iparágak és általában 
véve a gazdaság jövőbeli igényeinek 
kielégítése érdekében. Az átfogó cél az, 
hogy 2030-ra megkétszereződjön az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
tervezésének és gyártásának értéke 
Európában, összhangban az Unió termékek 
és szolgáltatások terén képviselt súlyával;

Or. en

Módosítás 921
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

124 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió tudományos kiválóságának 
és innovációs vezető szerepének 
megteremtése az újonnan megjelenő 
alkatrészek és rendszertechnológiák terén, 
a kkv-k aktív bevonásával. A kkv-knak a 
közvetett cselekvésekben részt vevők teljes 

b) az Unió tudományos kiválóságának 
és innovációs vezető szerepének 
megteremtése az újonnan megjelenő 
alkatrészek és rendszertechnológiák terén, 
a kkv-k aktív bevonásával. A kkv-knak a 
közvetett cselekvésekben részt vevők teljes 
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számának legalább egyharmadát kell 
képviselniük, és a közfinanszírozás 
legalább 20%-át nekik kell juttatni;

számának legalább egyharmadát kell 
képviselniük, és a közfinanszírozás 
legalább 20%-át nekik kell juttatni, 
miközben a közfinanszírozásnak közcélú 
eredményekhez és technológiákhoz kell 
vezetnie;

Or. en

Módosítás 922
Robert Roos, Evžen Tošenovský

124 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy az 
alkatrészek és a rendszertechnológiák 
választ adjanak az Európában jelentkező 
társadalmi és környezeti kihívásokra. A cél 
az energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
szakpolitikával való összhang 
megteremtése és az energiafogyasztás 
32,5 %-os csökkentéséhez való 
hozzájárulás 2030-ig.

c) annak biztosítása, hogy az 
alkatrészek és a rendszertechnológiák 
választ adjanak az Európában jelentkező 
társadalmi és környezeti kihívásokra.

Or. en

Módosítás 923
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

124 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy az 
alkatrészek és a rendszertechnológiák 
választ adjanak az Európában jelentkező 
társadalmi és környezeti kihívásokra. A cél 
az energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
szakpolitikával való összhang 
megteremtése és az energiafogyasztás 
32,5%-os csökkentéséhez való 
hozzájárulás 2030-ig.

annak biztosítása, hogy az alkatrészek és a 
rendszertechnológiák választ adjanak az 
Európában jelentkező társadalmi és 
környezeti kihívásokra. A cél az 
energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
szakpolitikával való összhang 
megteremtése és az energiafogyasztás 
2030-ig 32,5%-kal való csökkentéséhez, 
valamint a körforgásos gazdaságra 
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vonatkozó cselekvési tervhez való 
hozzájárulás, ideértve a környezettudatos 
tervezéssel kapcsolatos elveket és a 
fenntartható tervezést.

Or. en

Módosítás 924
Marisa Matias

124 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy az 
alkatrészek és a rendszertechnológiák 
választ adjanak az Európában jelentkező 
társadalmi és környezeti kihívásokra. A cél 
az energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
szakpolitikával való összhang 
megteremtése és az energiafogyasztás 
32,5 %-os csökkentéséhez való 
hozzájárulás 2030-ig.

c) annak biztosítása, hogy az 
alkatrészek és a rendszertechnológiák 
választ adjanak az Európában jelentkező 
társadalmi és környezeti kihívásokra, 
ideértve az energia- és erőforrás-
hatékonyságot is. A cél az 
energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
szakpolitikával való összhang 
megteremtése és az energiafogyasztás 
csökkentéséhez való hozzájárulás.

Or. en

Módosítás 925
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

124 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hozzájárulás a „Digitális iránytű 
2030-ig: a digitális évtized 
megvalósításának európai módja” című 
bizottsági közleményben (2021. március) 
meghatározott – különösen a 
félvezetőkkel, az IKT-szakemberekkel és 
az üzleti modellek digitalizációjával 
kapcsolatos – célok eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 926
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Susana Solís Pérez

124 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tervezési és gyártási képességek 
kialakítása Európában a stratégiai 
alkalmazási területeken;

a) kutatás és innováció támogatása 
tervezési és gyártási képességek 
kialakításához Európában a stratégiai 
alkalmazási területeken;

Or. en

Módosítás 927
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

124 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan nagy és kis projektek 
kiegyensúlyozott portfóliójának elindítása, 
amelyek támogatják a technológiák gyors 
átvitelét a kutatási környezetből az ipari 
környezetbe;

b) olyan nagy és kis projektek 
kiegyensúlyozott portfóliójának elindítása, 
amelyek támogatják a technológiák gyors 
átvitelét a kutatási környezetből az ipari 
környezetbe, ideértve a kkv-kat is;

Or. en

Módosítás 928
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

124 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egész Unióra kiterjedő 
dinamikus, digitális értékláncokon alapuló 
ökoszisztéma kiépítése, amely 
egyszerűsített hozzáférést biztosít az új 

c) az egész Unióra kiterjedő 
dinamikus, digitális értékláncokon alapuló 
ökoszisztéma kiépítése, amely 
egyszerűsített hozzáférést biztosít az új 
belépőkhöz, ideértve a nonprofit civil 
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belépőkhöz; társadalmi háttérrel rendelkezőket és a 
kkv-kat is;

Or. en

Módosítás 929
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

124 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egész Unióra kiterjedő 
dinamikus, digitális értékláncokon alapuló 
ökoszisztéma kiépítése, amely 
egyszerűsített hozzáférést biztosít az új 
belépőkhöz;

c) az egész Unióra kiterjedő 
dinamikus, digitális értékláncokon alapuló 
ökoszisztéma kiépítése, amely 
egyszerűsített hozzáférést biztosít az új 
belépőkhöz: induló innovatív 
vállalkozásokhoz és kkv-khoz;

Or. en

Módosítás 930
Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

124 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai kritikus infrastruktúrák 
és ágazatok számára biztonságot, bizalmat 
és energiahatékonyságot garantáló 
alkatrésztechnológiák fejlesztése;

d) az európai kritikus infrastruktúrák 
és ágazatok számára biztonságot, bizalmat 
és – a teljesítmény javulása esetén – 
energiahatékonyságot garantáló 
alkatrésztechnológiák fejlesztése;

Or. en

Módosítás 931
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

124 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a nyílt forráskódú megoldások 
és/vagy nyílt szabványok nagyobb mértékű 
kihasználása, többek között az uniós 
átjárhatósági és szabványosítási 
programok által kifejlesztett vagy 
előmozdított információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) – 
mint például az ISA2-program – 
(újjá)építésekor

Or. en

Módosítás 932
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Evžen Tošenovský

124 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kutatás és innováció támogatása 
tervezési és gyártási képességek 
kialakításához Európában a stratégiai 
alkalmazási területeken.

Or. en

Módosítás 933
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

126 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek és az azokat 
alkotó jogalanyok: a francia jog szerint 
bejegyzett AENEAS egyesület, székhelye: 
Párizs, Franciaország; a holland jog szerint 
bejegyzett az ARTEMIS ipari egyesület 
(ARTEMISIA), székhelye Eindhoven, 
Hollandia; a német jog szerint bejegyzett 
EPoSS e.V. egyesület, székhelye: Berlin, 

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek, amelyek az 
azokat alkotó jogalanyokat képviselik: a 
francia jog szerint bejegyzett AENEAS 
egyesület, székhelye: Párizs, 
Franciaország; a holland jog szerint 
bejegyzett az ARTEMIS ipari egyesület 
(ARTEMISIA), székhelye Eindhoven, 
Hollandia; a német jog szerint bejegyzett 
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Németország. EPoSS e.V. egyesület, székhelye: Berlin, 
Németország.

Or. en

Módosítás 934
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti

126 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek és az azokat 
alkotó jogalanyok: a francia jog szerint 
bejegyzett AENEAS egyesület, székhelye: 
Párizs, Franciaország; a holland jog szerint 
bejegyzett az ARTEMIS ipari egyesület 
(ARTEMISIA), székhelye Eindhoven, 
Hollandia; a német jog szerint bejegyzett 
EPoSS e.V. egyesület, székhelye: Berlin, 
Németország.

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek, amelyek az 
azokat alkotó jogalanyokat képviselik:  a 
francia jog szerint bejegyzett AENEAS 
egyesület, székhelye: Párizs, 
Franciaország; a holland jog szerint 
bejegyzett az ARTEMIS ipari egyesület 
(ARTEMISIA), székhelye Eindhoven, 
Hollandia; a német jog szerint bejegyzett 
EPoSS e.V. egyesület, székhelye: Berlin, 
Németország.

Or. en

Módosítás 935
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

126 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek és az azokat 
alkotó jogalanyok: a francia jog szerint 
bejegyzett AENEAS egyesület, székhelye: 
Párizs, Franciaország; a holland jog szerint 
bejegyzett az ARTEMIS ipari egyesület 
(ARTEMISIA), székhelye Eindhoven, 
Hollandia; a német jog szerint bejegyzett 
EPoSS e.V. egyesület, székhelye: Berlin, 
Németország.

b) a magánszektorbeli tagok, azaz a 
következő ipari szövetségek:  a francia jog 
szerint bejegyzett AENEAS egyesület, 
székhelye: Párizs, Franciaország; a holland 
jog szerint bejegyzett az ARTEMIS ipari 
egyesület (ARTEMISIA), székhelye 
Eindhoven, Hollandia; a német jog szerint 
bejegyzett EPoSS e.V. egyesület, 
székhelye: Berlin, Németország.

Or. en
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Módosítás 936
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

126 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 7. cikkel összhangban 
kiválasztandó társult tagok.

Or. en

Módosítás 937
Robert Roos, Evžen Tošenovský

127 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa programból a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás számára az igazgatási és 
működési költségek fedezésére nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 
1 800 000 000 EUR, amelyből legfeljebb 
22 090 000 EUR nyújtható igazgatási 
költségekre. Az uniós hozzájárulás 
növelhető harmadik országok 
hozzájárulásaival, amennyiben ez utóbbiak 
rendelkezésre állnak.

A Horizont Európa programból a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás számára az igazgatási és 
működési költségek fedezésére nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 
2 200 000 000 EUR, amelyből legfeljebb 
22 090 000 EUR nyújtható igazgatási 
költségekre. Az uniós hozzájárulás 
növelhető harmadik országok 
hozzájárulásaival, amennyiben ez utóbbiak 
rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 938
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

128 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben meghatározott 
időszakban a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásban részt 

(1) A 3. cikkben meghatározott 
időszakban a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozásban részt 
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vevő államok összesen legalább a 127. 
cikkben említett, a működési költségekhez 
való uniós hozzájárulással megegyező 
összegű hozzájárulást fizetnek.

vevő államok összesen a 127. cikkben 
említett, a működési költségekhez való 
uniós hozzájárulással arányos összegű 
hozzájárulást fizetnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás bizonyos fokú rugalmasságot tesz lehetővé az Unió és a részt vevő államok 
által vállalt hozzájárulások tekintetében.

Módosítás 939
Robert Roos, Evžen Tošenovský

128 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikkben meghatározott időszak 
alatt a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai legalább 
2 511 164 000 EUR összegű hozzájárulást 
fizetnek a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozáshoz, vagy 
pedig gondoskodnak arról, hogy 
tagszervezeteik vagy kapcsolódó 
szervezeteik tegyék meg e hozzájárulást.

(2) (2) A 3. cikkben meghatározott 
időszak alatt a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai a 127 cikkben 
említett, a működési költségekhez való 
uniós hozzájárulások és az (1) 
bekezdésben említett, a részt vevő államok 
által nyújtott hozzájárulások összegének 
legalább 70%-ával megegyező összegű 
hozzájárulást fizetnek a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös 
vállalkozáshoz, vagy pedig gondoskodnak 
arról, hogy tagszervezeteik vagy 
kapcsolódó szervezeteik tegyék meg e 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 940
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

128 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikkben meghatározott időszak (2) A 3. cikkben meghatározott időszak 
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alatt a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai legalább 
2 511 164 000 EUR összegű hozzájárulást 
fizetnek a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozáshoz, vagy 
pedig gondoskodnak arról, hogy 
tagszervezeteik vagy kapcsolódó 
szervezeteik tegyék meg e hozzájárulást.

alatt a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai a 127 cikkben 
említett uniós hozzájárulások és az (1) 
bekezdésben említett, a részt vevő államok 
által nyújtott hozzájárulások összegének 
legalább 70%-ával megegyező összegű 
hozzájárulást fizetnek a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös 
vállalkozáshoz, vagy pedig gondoskodnak 
arról, hogy tagszervezeteik vagy 
kapcsolódó szervezeteik tegyék meg e 
hozzájárulást.

Or. en

Indokolás

Az Unió és a részt vevő államok hozzájárulásai nincsenek teljesen rögzítve, az Unió és/vagy a 
részt vevő államok módosíthatják azokat. Ezzel szemben a magánszektorbeli tagok 
hozzájárulása egy bizonyos összegben (azaz 2,5 milliárd EUR-ban) van megállapítva, 
függetlenül a többi tag hozzájárulásától. Ezért a javaslat szerint a magánszektorbeli tagok 
hozzájárulását össze kell kapcsolni az Unió és a részt vevő államok hozzájárulásaival. Rendes 
körülmények között az összeg nem változik jelentősen.

Módosítás 941
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

128 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 26. cikk (4) bekezdésével 
összhangban a magánszektorbeli tagok 
legfeljebb 22 090 000 EUR pénzügyi 
hozzájárulást nyújtanak a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
igazgatási költségeihez, vagy pedig 
gondoskodnak arról, hogy tagszervezeteik 
és kapcsolódó szervezeteik tegyék meg e 
hozzájárulást.

(3) A 26. cikk (4) bekezdésével 
összhangban a (2) bekezdésben 
meghatározott hozzájárulás legfeljebb 
22 090 000 EUR összegű hozzájárulást 
foglal magában a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
igazgatási költségeihez.

Or. en

Indokolás

Mivel az Unió hozzájárulása tartalmazza az igazgatási költségekhez való hozzájárulást, a 
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magánszektorbeli tagok hozzájárulásának is tartalmaznia kell az igazgatási költségeket.

Módosítás 942
Robert Roos, Evžen Tošenovský

128 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások a 
11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásokból állnak, amelyekből 
legalább 2 489 074 000 EUR a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
hozzájárulás. A (3) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott 
hozzájárulásokból állnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások a 
11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásokból állnak, a (3) 
bekezdésben említett hozzájárulások a 11. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott hozzájárulásokból állnak.

Or. en

Módosítás 943
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

128 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások a 
11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásokból állnak, amelyekből 
legalább 2 489 074 000 EUR a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
hozzájárulás. A (3) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott 
hozzájárulásokból állnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások a 
11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásokból állnak, amelyekből 
legalább 2 489 074 000 EUR a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott hozzájárulás. A (3) 
bekezdésben említett hozzájárulások a 11. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott hozzájárulásokból állnak.
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Or. en

Módosítás 944
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Elena Lizzi

128 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások a 
11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hozzájárulásokból állnak, amelyekből 
legalább 2 489 074 000 EUR a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
hozzájárulás. A (3) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott 
hozzájárulásokból állnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulások a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott hozzájárulásokból állnak. A 
(2) bekezdésben említett hozzájárulások – 
a (3) bekezdésében említett 
hozzájárulások kivételével – a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
hozzájárulásokból állnak. A (3) 
bekezdésben említett hozzájárulások a 11. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott hozzájárulásokból állnak.

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összehangolt bekezdés.

Módosítás 945
Robert Roos, Evžen Tošenovský

129 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden részt vevő állam megbízza 
a Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozást az adott részt vevő 
államban székhellyel rendelkező, közvetett 
cselekvésekben részt vevő feleknek 
nyújtott hozzájárulásaik lebonyolításával, a 
közös vállalkozás által kötött támogatási 
megállapodások révén. Megbízzák továbbá 
a közös vállalkozást a hozzájárulásaik e 
résztvevőknek történő kifizetésével. A 
részt vevő államok meghatározzák a 

(1) Minden részt vevő állam 
megbízhatja a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozást az adott 
részt vevő államban székhellyel 
rendelkező, közvetett cselekvésekben részt 
vevő feleknek nyújtott hozzájárulásaik 
lebonyolításával, a közös vállalkozás által 
kötött támogatási megállapodások révén. 
Megbízzák továbbá a közös vállalkozást a 
hozzájárulásaik e résztvevőknek történő 
kifizetésével. A részt vevő államok 
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közvetett cselekvésekre szánt összegeket. meghatározzák a közvetett cselekvésekre 
szánt összegeket.

Or. en

Módosítás 946
Robert Roos, Evžen Tošenovský

129 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseinek kedvezményezettjei 
egységes támogatási megállapodást írnak 
alá a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozással. A 
támogatási megállapodás részletes 
szabályainak, ideértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megfelelő 
keretét, a Horizont Európa szabályait kell 
követniük.

(2) A Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseinek kedvezményezettjei 
egységes támogatási megállapodást 
írhatnak alá a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozással. A 
támogatási megállapodás részletes 
szabályainak, ideértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok megfelelő 
keretét, a Horizont Európa szabályait kell 
követniük.

Or. en

Módosítás 947
Robert Roos, Pietro Fiocchi, Evžen Tošenovský

129 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A részt vevő államok az általuk erre 
a célra kijelölt szervezetek és a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás közötti, jogilag kötelező 
erejű megállapodások útján kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy megfizetik a 
hozzájárulásaik teljes összegét. Ezeket a 
megállapodásokat a munkaprogram 
elfogadása előtt kell megkötni.

(3) A részt vevő államok az általuk erre 
a célra kijelölt szervezetek és a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás közötti, jogilag kötelező 
erejű megállapodások útján kötelezettséget 
vállalhatnak arra, hogy megfizetik a 
hozzájárulásaik teljes összegét. Ezeket a 
megállapodásokat a munkaprogram 
elfogadása előtt kell megkötni.

Or. en
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Módosítás 948
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Aldo Patriciello

130 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a technológia felhasználóinak és 
beszállítóinak együttműködését támogató 
ökoszisztéma fejlesztésére irányuló 
tevékenységek.

e) a technológia felhasználóinak és 
beszállítóinak együttműködését támogató 
ökoszisztéma fejlesztésére irányuló 
tevékenységek, ideértve a 
vezérkezdeményezésekkel kapcsolatos 
projekteket;

Or. en

Módosítás 949
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

131 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Független tudományos tanácsadó 
testület

Or. en

Módosítás 950
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

133 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden részt vevő államnak 
vétójoga van minden olyan kérdésben, 
amely a nemzeti stratégiai prioritások 
alapján a közös vállalkozáshoz nyújtott 
saját nemzeti pénzügyi hozzájárulásainak 
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felhasználására vonatkozik.

Or. en

Módosítás 951
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

136 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elnök felkérhet más 
személyeket is – így különösen az Unió 
regionális hatóságainak, a kkv-k 
egyesületeinek és a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
egyéb szerveinek képviselőit –, hogy a 
testület ülésein megfigyelőként részt 
vegyenek.

(5) Az elnök felkérhet más 
személyeket is – így különösen az Unió 
regionális hatóságainak, a kkv-k 
egyesületeinek, a nonprofit civil 
társadalmi szervezetek és a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás egyéb szerveinek 
képviselőit –, hogy a testület ülésein 
megfigyelőként részt vegyenek.

Or. en

Módosítás 952
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

137 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137a. cikk
Független tudományos tanácsadó testület
A 19. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően a független tanácsadó testület 
a következő feladatokat is ellátja:
a) adatokat szolgáltat a stratégiai kutatási 
és innovációs tervben és az azt követő 
munkadokumentumokban tárgyalandó 
tudományos, stratégiai és technológiai 
prioritásokhoz;
b) javaslatokat tesz annak lehetővé 
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tételére, hogy konkrét szinergiák jöjjenek 
létre a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás és az 
olyan szakpolitikák és ágazatok között, 
amelyekkel a szinergiák hozzáadott 
értéket képviselnek;
c) tanácsokat ad az irányító testületnek a 
tudományos kiválóságot előmozdító 
stratégiákról;
d) tanácsokat ad a magánszektorbeli 
tagok testületének. A független 
tudományos tanácsadó testület nyolc 
független képviselőből áll, akiket a 19. 
cikk (4) bekezdése szerinti nyílt 
kiválasztási eljárást követően neveznek ki.
A független tudományos tanácsadó 
testület tagsága földrajzi és nemi 
szempontból kiegyensúlyozott. A független 
tudományos tanácsadó testület elfogadja 
saját eljárási szabályzatát.

Or. en

Módosítás 953
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

139 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A magánszektorbeli tagok 
testületének meghívására a tudományos 
körök és a nonprofit civil társadalmi 
szervezetek, amelyek nem tagjai a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozásnak, megfigyelőként 
vehetnek részt a magánszektorbeli tagok 
testületének ülésein. A megfigyelők 
megkapnak minden kapcsolódó 
dokumentumot, és tanácsadási joguk van 
minden, a magánszektorbeli tagok 
testülete által meghozandó döntésben. 
Minden ilyen megfigyelőt a hatóságok 
testületének tagjaira is alkalmazandó 
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titoktartási szabályok kötnek.

Or. en

Módosítás 954
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

140 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elkészíti és rendszeresen frissíti a 
stratégiai kutatási és innovációs terv 
tervezetét a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák közös vállalkozás 4. cikkben 
és 124. cikkben meghatározott 
célkitűzéseinek elérése érdekében, 
figyelembe véve a hatóságok észrevételeit;

a) nyilvános konzultáció részeként 
részleteket dolgoz ki a stratégiai kutatási és 
innovációs terv tervezetének elkészítéséhez 
és rendszeres frissítéséhez a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás 4. cikkben és 124. 
cikkben meghatározott célkitűzéseinek 
elérése érdekében, figyelembe véve a 
hatóságok és az érdekelt felek tanácsadói 
fórumának észrevételeit;

Or. en

Módosítás 955
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

140 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megszervezi az érdekelt felek 
tanácsadói fórumát, amely nyitva áll 
minden, a kulcsfontosságú digitális 
technológiák területén tevékenykedő 
magán- és közszférabeli érdekelt fél előtt, 
azzal a céllal, hogy tájékoztassa ezeket a 
feleket és visszajelzéseket gyűjtsön tőlük a 
stratégiai kutatási és innovációs terv 
tervezetével kapcsolatban, adott év 
vonatkozásában;

c) a 21. cikkben meghatározott 
kiválasztási szempontok sérelme nélkül 
megszervezi az érdekelt felek tanácsadói 
fórumát, amely nyitva áll minden, a 
kulcsfontosságú digitális technológiák 
területén tevékenykedő magán- és 
közszférabeli érdekelt fél előtt – különös 
tekintettel a kkv-k egyesületeire és 
képviselőire–, azzal a céllal, hogy 
tájékoztassa ezeket a feleket és 
visszajelzéseket gyűjtsön tőlük a stratégiai 
kutatási és innovációs terv megtervezésével 
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és módosításával kapcsolatban, adott év 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 956
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

140 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megszervezi az érdekelt felek 
tanácsadói fórumát, amely nyitva áll 
minden, a kulcsfontosságú digitális 
technológiák területén tevékenykedő 
magán- és közszférabeli érdekelt fél előtt, 
azzal a céllal, hogy tájékoztassa ezeket a 
feleket és visszajelzéseket gyűjtsön tőlük a 
stratégiai kutatási és innovációs terv 
tervezetével kapcsolatban, adott év 
vonatkozásában;

c) megszervezi az érdekelt felek 
tanácsadói fórumát, amely nyitva áll 
minden, a kulcsfontosságú digitális 
technológiák területén tevékenykedő 
magán- és közszférabeli érdekelt fél, 
többek között a nonprofit civil társadalom 
előtt, azzal a céllal, hogy tájékoztassa 
ezeket a feleket, valamint információkat 
és visszajelzéseket gyűjtsön tőlük a 
stratégiai kutatási és innovációs terv és 
munkaprogram tervezetével kapcsolatban, 
adott év vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 957
Evžen Tošenovský

141 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretprogramról szóló rendelet [13. 
cikkének (1) bekezdésével] összhangban és 
az említett rendelet [30. cikkétől] eltérve, a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás különböző visszatérítési 
rátákat alkalmazhat a tevékenység 
keretében nyújtott uniós finanszírozás 
tekintetében a résztvevő típusától – azaz 
kkv-k és nonprofit jogalanyok –, valamint 

A Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretprogramról szóló rendelet [13. 
cikkének (1) bekezdésével] összhangban és 
az említett rendelet [30. cikkétől] eltérve, a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás különböző visszatérítési 
rátákat alkalmazhat a tevékenység 
keretében nyújtott uniós finanszírozás 
tekintetében a résztvevő típusától – azaz 
kkv-k és nonprofit jogalanyok –, valamint 
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a tevékenység típusától függően. A 
visszatérítési rátákat meg kell adni a 
munkaprogramban.

a tevékenység típusától függően. Minden 
részt vevő állam megállapítja a saját 
hozzájárulásaira vonatkozó finanszírozási 
rátákat, az uniós finanszírozáshoz 
hasonlóan differenciálva. A visszatérítési 
rátákat és az egyéb nemzeti finanszírozási 
feltételeket meg kell adni a 
munkaprogramban.

Or. en

Módosítás 958
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Evžen Tošenovský

142 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió kutatási és innovációs 
kapacitásának megerősítése és integrálása 
az ATM ágazatban, hogy az ellenállóbb és 
méretezhetőbb legyen az ingadozások 
kezelése érdekében, ugyanakkor pedig 
lehetővé tegye az összes légi jármű 
zökkenőmentes működését;

a) az Unió kutatási és innovációs 
kapacitásának megerősítése és integrálása 
az ATM ágazatban, hogy az ellenállóbb és 
méretezhetőbb legyen az ingadozások 
kezelése érdekében, ugyanakkor pedig 
lehetővé tegye az összes légi jármű 
zökkenőmentes működését valamennyi 
európai régióban, ahol a repülőterek 
eltérő ATM-feltételekkel rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 959
Marisa Matias

142 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pilótával megvalósuló és a pilóta 
nélküli uniós légi közlekedés 
versenyképességének fokozása innováció 
révén, valamint az ATM szolgáltatások 
piacának megerősítése az Unión belüli 
gazdasági növekedés támogatása 
érdekében;

b) az uniós légi közlekedés 
megszilárdítása innováció révén, valamint 
az ATM szolgáltatások piacának 
megerősítése az Unión belüli gazdasági 
növekedés támogatása érdekében;
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Or. en

Módosítás 960
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

142 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) innovatív megoldások kifejlesztése 
és piaci elterjedésének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy az egységes európai 
égbolt a világ legeredményesebb és 
leginkább környezetkímélő légterévé 
váljon.

c) innovatív megoldások kifejlesztése 
és piaci elterjedésének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy az egységes európai 
égbolt a világ legeredményesebb és 
leginkább környezetkímélő légterévé 
váljon, minimalizálva a levegő- és 
zajszennyezést, és kellőképpen 
hozzájárulva a klímasemlegességhez az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 
és az európai klímarendeletben foglalt 
általános kibocsátáscsökkentési célok 
időben történő teljesítése révén.

Or. en

Módosítás 961
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

142 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) innovatív megoldások kifejlesztése 
és piaci elterjedésének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy az egységes európai 
égbolt a világ legeredményesebb és 
leginkább környezetkímélő légterévé 
váljon.

c) innovatív megoldások kifejlesztése 
és piaci elterjedésének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy az egységes európai 
égbolt a világ legbiztonságosabb, 
legeredményesebb és leginkább 
környezetkímélő légterévé váljon.

Or. en

Módosítás 962
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

142 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ATM korszerűsítésére irányuló 
uniós erőfeszítések rangsorolásának és 
tervezésének koordinálása az ATM-
szolgáltatások érdekelt felei közötti 
konszenzusos folyamat alapján;

e) az ATM korszerűsítésére irányuló 
uniós erőfeszítések rangsorolásának és 
tervezésének koordinálása, nemcsak az 
egyes járatok hatékonyságának javítására 
összpontosítva, hanem teljes 
kapacitásának a technológiai fejlődéssel 
párhuzamosan történő folyamatos 
kiigazítását is lehetővé téve, az ágazati 
kibocsátáscsökkentési célkitűzések időben 
történő teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 963
Marisa Matias

143 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a légi közlekedési ágazat polgári és 
katonai érdekelt felei bevonásának 
biztosítása, különös tekintettel a 
következőkre: léginavigációs szolgáltatók, 
légtérfelhasználók, szakszemélyzeti 
szövetségek, repülőterek, feldolgozóipar, 
valamint a releváns tudományos intézetek 
és a tudományos közösség releváns 
szereplői;

iii. a légi közlekedési ágazat polgári 
érdekelt felei bevonásának biztosítása, 
különös tekintettel a következőkre: 
léginavigációs szolgáltatók, 
légtérfelhasználók, szakszemélyzeti 
szövetségek, repülőterek, feldolgozóipar, 
valamint a releváns tudományos intézetek 
és a tudományos közösség releváns 
szereplői;

Or. en

Módosítás 964
Evžen Tošenovský

145 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa programból az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – legfeljebb 
600 000 000 EUR, amelyből legfeljebb 
30 000 000 EUR nyújtható igazgatási 
költségekre. Az uniós hozzájárulás 
növelhető harmadik országok 
hozzájárulásaival, amennyiben ez utóbbiak 
rendelkezésre állnak.

A Horizont Európa programból az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – az EFTA-
előirányzatokat is beleértve – legfeljebb 
600 000 000 EUR, amelyből legfeljebb 
30 000 000 EUR nyújtható igazgatási 
költségekre. Az uniós hozzájárulás 
növelhető harmadik országok 
hozzájárulásaival, bírságokon és a 
kötelezettségvállalások visszavonásán 
keresztül, amennyiben ezek rendelkezésre 
állnak.

Or. en

Módosítás 965
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo

146 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozás magánszektorbeli tagjai 
legalább 500 000 000 EUR összegű 
hozzájárulást nyújtanak – vagy pedig 
gondoskodnak arról, hogy tagszervezeteik 
és kapcsolódó szervezeteik tegyék meg e 
hozzájárulást –, amelyből legfeljebb 
25 000 000 EUR nyújtható igazgatási 
költségekre, a 3. cikkben meghatározott 
időszak során.

(1) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozás magánszektorbeli tagjai 
együttesen legfeljebb 500 000 000 EUR 
összegű hozzájárulást nyújtanak – vagy 
pedig gondoskodnak arról, hogy 
tagszervezeteik és kapcsolódó szervezeteik 
tegyék meg e hozzájárulást –, amelyből 
legfeljebb 25 000 000 EUR nyújtható 
igazgatási költségekre, a 3. cikkben 
meghatározott időszak során.

Or. en

Módosítás 966
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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149 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület a következőkből áll: Az irányító testület – biztosítva a 
környezetvédelmi és éghajlati kérdésekkel 
kapcsolatos megfelelő szakmai 
ismereteket – a következőkből áll:

Or. en

Módosítás 967
Marisa Matias

150 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Védelmi Ügynökség 
képviselője;

törölve

Or. en

Módosítás 968
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

150 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a releváns tudományos intézeteknek 
vagy a tudományos közösség releváns 
szereplőinek a képviselője, akit az európai 
szintű képviselői szervezetük jelöl:

g) a releváns tudományos intézeteknek 
vagy a tudományos közösség releváns 
szereplőinek – többek között a környezet- 
és éghajlatvédelem terén speciális 
szakértelemmel rendelkező – képviselője, 
akit az európai szintű képviselői 
szervezetük jelöl:

Or. en

Módosítás 969
Viola Von Cramon-Taubadel
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

150 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a releváns éghajlat- és 
környezetvédelmi nonprofit civil 
társadalmi szervezetek képviselője, aki a 
légi közlekedés és a légi közlekedési 
ágazat területén speciális szakértelemmel 
rendelkezik

Or. en

Módosítás 970
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

150 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozás tagjai szavazatainak a számát a 
közös vállalkozás költségvetéséhez való 
hozzájárulásuk arányában kell 
meghatározni. Ugyanakkor az Unió és az 
Eurocontrol is egyenként az összes 
szavazat legalább 25%-ával rendelkezik, a 
légtér polgári használóinak a (2) bekezdés 
b) pontjában említett képviselője pedig 
legalább az összes szavazat 10%-ával.

(3) Az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozás tagjai szavazatainak a számát a 
közös vállalkozás költségvetéséhez való 
hozzájárulásuk arányában kell 
meghatározni. Ugyanakkor az Unió és az 
Eurocontrol is egyenként az összes 
szavazat legalább 25%-ával rendelkezik, a 
légtér polgári használóinak a (2) bekezdés 
b) pontjában említett képviselője, a g) 
pontban említett tudományos képviselők 
és a gg) pontban említett, a releváns 
éghajlat- és környezetvédelmi nonprofit 
civil társadalmi szervezetek képviselője 
pedig legalább az összes szavazat 10%-
ával.

Or. en

Módosítás 971
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo
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152 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt feladatokon felül az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatója a következő 
feladatokat látja el:

A 18. cikkben felsorolt feladatokon felül az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatója az irányító testület 
iránymutatása és utasításai alapján a 
következő feladatokat látja el:

Or. en

Módosítás 972
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

153 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tudományos bizottság legfeljebb 
15 állandó tagból állhat.

(2) A tudományos bizottság legfeljebb 
15 állandó tagból állhat, biztosítva az 
éghajlat- és környezetvédelmi szakértők 
jelenlétét.

Or. en

Módosítás 973
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

159 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Európa technológiai 
szuverenitásának támogatása a jövőbeli 
intelligens hálózatokban és 
szolgáltatásokban a jelenlegi ipari 
erősségek megszilárdításával, valamint az 
alkalmazási kör kiterjesztésével az 5G-s 
hálózati összekapcsoltságról a tágabb 
értelemben vett stratégiai értékláncra, 
beleértve a felhőalapú szolgáltatásnyújtást, 

a) Európa technológiai 
szuverenitásának és kiberbiztonságának 
támogatása a jövőbeli intelligens 
hálózatokban és szolgáltatásokban a 
jelenlegi ipari erősségek 
megszilárdításával, valamint az 
alkalmazási kör kiterjesztésével az 5G-s 
hálózati összekapcsoltságról a tágabb 
értelemben vett stratégiai értékláncra, 
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valamint az alkatrészeket és az eszközöket 
is;

beleértve a felhőalapú szolgáltatásnyújtást, 
valamint az alkatrészeket és az eszközöket 
is;

Or. en

Módosítás 974
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Európa technológiai 
szuverenitásának támogatása a jövőbeli 
intelligens hálózatokban és 
szolgáltatásokban a jelenlegi ipari 
erősségek megszilárdításával, valamint az 
alkalmazási kör kiterjesztésével az 5G-s 
hálózati összekapcsoltságról a tágabb 
értelemben vett stratégiai értékláncra, 
beleértve a felhőalapú szolgáltatásnyújtást, 
valamint az alkatrészeket és az eszközöket 
is;

a) Európa technológiai 
rezilienciájának támogatása a jövőbeli 
intelligens hálózatokban és 
szolgáltatásokban a jelenlegi ipari 
erősségek megszilárdításával, valamint az 
alkalmazási kör kiterjesztésével az 5G-s 
hálózati összekapcsoltságról a tágabb 
értelemben vett stratégiai értékláncra, 
beleértve a felhőalapú szolgáltatásnyújtást, 
valamint az alkatrészeket és az eszközöket 
is;

Or. en

Módosítás 975
Mauri Pekkarinen, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Nicola Danti, 
Dragoş Pîslaru, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez

159 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipari szereplők szélesebb köre 
stratégiai ütemterveinek összehangolása, 
beleértve nem csupán a távközlési ágazat, 
hanem a dolgok internete és a felhő 
szereplőit is, továbbá az alkatrészeket és az 
eszközöket;

b) az ipari szereplők, többek között az 
induló innovatív vállalkozások és a kkv-k 
szélesebb köre stratégiai ütemterveinek 
összehangolása, beleértve nem csupán a 
távközlési ágazat, hanem a dolgok 
internete és a felhő szereplőit is, továbbá az 
alkatrészeket és az eszközöket;

Or. en
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Módosítás 976
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai technológiai és 
tudományos kiválóság előmozdítása annak 
érdekében, hogy 2030-ra Európa vezető 
szerepet töltsön be a 6G-s rendszerek 
megformálásában és megvalósításában;

c) az európai technológiai és 
tudományos kiválóság előmozdítása annak 
érdekében, hogy 2030-ra Európa vezető 
szerepet töltsön be az új kommunikációs 
technológiai rendszerek megformálásában 
és megvalósításában;

Or. en

Módosítás 977
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a digitális infrastruktúrák 
telepítésének fokozása, valamint a digitális 
megoldások elterjedésének ösztönzése az 
európai piacokon, többek között stratégiai 
koordinációs mechanizmus biztosításával a 
CEF2 digitális ága számára, továbbá 
szinergiák biztosításával a CEF2 digitális 
ágán belül, valamint a Digitális Európa 
programmal és az InvestEU programmal az 
Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások 
közös vállalkozás tevékenységi körének és 
irányításának részeként;

d) a digitális infrastruktúrák 
telepítésének fokozása, valamint a digitális 
termékek és technológiák elterjedésének 
ösztönzése az európai piacokon, többek 
között stratégiai koordinációs 
mechanizmus biztosításával a CEF2 
digitális ága számára, továbbá szinergiák 
biztosításával a CEF2 digitális ágán belül, 
valamint a Digitális Európa programmal és 
az InvestEU programmal az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozás tevékenységi körének és 
irányításának részeként;

Or. en

Módosítás 978
Viola Von Cramon-Taubadel
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai intelligens hálózatokat 
és szolgáltatásokat szállító ágazat 
felkészítése azokra a hosszabb távú 
lehetőségekre, amelyek az 5G-s, majd 
később a 6G-s infrastruktúrák és 
szolgáltatások európai vertikális piacainak 
fejlődéséből adódnak;

e) az európai intelligens hálózatokat 
és szolgáltatásokat szállító ágazat 
felkészítése azokra a hosszabb távú 
lehetőségekre, amelyek az 5G-s, majd a 
későbbi kommunikációs infrastruktúrák és 
szolgáltatások európai vertikális piacainak 
fejlődéséből adódnak;

Or. en

Módosítás 979
Marisa Matias

159 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a digitális innováció elősegítése 
2030-ig, az európai piaci igényeknek és a 
közpolitikai követelményeknek való 
megfelelés érdekében, beleértve a 
vertikális iparágak legmagasabb szintű 
követelményeit, valamint a társadalmi 
elvárásokat többek között a biztonság, az 
energiahatékonyság és az elektromágneses 
mezők területén;

f) a digitális innováció elősegítése 
2030-ig, az európai piaci igényeknek és a 
közpolitikai követelményeknek való 
megfelelés érdekében, beleértve a 
vertikális iparágak legmagasabb szintű 
követelményeit, valamint a társadalmi 
elvárásokat többek között a védelem, az 
energiahatékonyság és az elektromágneses 
mezők területén;

Or. en

Módosítás 980
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

159 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) hozzájárulás a „Digitális iránytű 
2030-ig: a digitális évtized 
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megvalósításának európai módja” című 
bizottsági közleményben (2021. március) 
meghatározott – különösen a 
konnektivitással, a felhőszolgáltatásokkal 
és az IKT-szakemberekkel kapcsolatos – 
célok eléréséhez;

Or. en

Módosítás 981
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

159 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az európai peremterületeket, 
például a szigeteket, legkülső régiókat, 
valamint a ritkán lakott és a vidéki 
térségeket még mindig érintő, a 
konnektivitás tekintetében meglévő 
hiányosságok csökkentésének támogatása.

Or. en

Módosítás 982
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a magas szintű kommunikációs 
követelményeknek megfelelő technológiák 
fejlesztésének előmozdítása, valamint az 
európai kiválóság támogatása az intelligens 
hálózatok és szolgáltatási technológiák és 
architektúrák terén, továbbá azok 6G 
irányába történő fejlesztése, beleértve a 
szabványokkal, az alapvető 
szabadalmakkal és a kulcsfontosságú 
követelmények meghatározásával – például 
a jövőbeli fejlett intelligens hálózati 

a) a magas szintű kommunikációs 
követelményeknek megfelelő technológiák 
fejlesztésének előmozdítása, valamint az 
európai kiválóság támogatása az intelligens 
hálózatok és szolgáltatási technológiák és 
architektúrák terén, továbbá azok új 
kommunikációs technológiák irányába 
történő fejlesztése, beleértve a 
szabványokkal, az alapvető 
szabadalmakkal és a kulcsfontosságú 
követelmények meghatározásával – például 
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technológiákhoz szükséges 
spektrumsávokkal – kapcsolatos szilárd 
európai álláspontokat;

a jövőbeli fejlett intelligens hálózati 
technológiákhoz szükséges 
spektrumsávokkal – kapcsolatos szilárd 
európai álláspontokat;

Or. en

Módosítás 983
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2025-ig az 5G-s, majd később a 
6G-s infrastruktúra fejlesztésének és széles 
körű kiépítésének felgyorsítása 
Európában, különösen az 5G-s hálózatok 
kiépítése koordinálásának és stratégiai 
támogatásának biztosításával az 
összekapcsolt és automatizált mobilitás 
érdekében a határokon átnyúló folyosók 
mentén, a CEF2 digitális ága 
programjának, valamint a CEF2 digitális 
ága, a Digitális Európa program és az 
InvestEU keretében megvalósuló egyéb 
kiépítési programok alkalmazásával;

c) 2025-ig az új kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztésének és széles körű 
kiépítésének felgyorsítása

Or. en

Módosítás 984
Marisa Matias

159 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós ipar pozíciójának 
megerősítése az intelligens hálózatok és 
szolgáltatások globális értékláncában a 
köz- és magánszereplők kritikus 
tömegének létrehozásával, különösen a 
szoftverek és a dolgok internete szereplői 
hozzájárulásának növelésével, a nemzeti 

e) az uniós ipar, különösen a kkv-k 
pozíciójának megerősítése az intelligens 
hálózatok és szolgáltatások globális 
értékláncában a köz- és magánszereplők 
kritikus tömegének létrehozásával, 
különösen a szoftverek és a dolgok 
internete szereplői hozzájárulásának 
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kezdeményezések mozgósításával és új 
szereplők megjelenésének támogatásával;

növelésével, a nemzeti kezdeményezések 
mozgósításával és új szereplők 
megjelenésének támogatásával;

Or. en

Módosítás 985
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

159 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az etikai és biztonsági 
követelményekkel való összhang 
támogatása, azok felvétele a stratégiai 
kutatási és innovációs tervekbe, valamint – 
adott esetben – hozzájárulás az uniós 
jogalkotási folyamathoz.

f) az etikai és biztonsági 
követelményekkel, különösen az 
alapértelmezett és a beépített biztonsággal 
való összhang támogatása, azok felvétele a 
stratégiai kutatási és innovációs tervekbe.

Or. en

Módosítás 986
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

160 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul más uniós programok, 
például a CEF2 digitális ága, a Digitális 
Európa program és az InvestEU 
munkaprogramjához, amelyek az 
intelligens hálózatok és szolgáltatások 
területén hajtanak végre tevékenységeket;

a) kérésre hozzájárul más uniós 
programok, például a CEF2 digitális ága, a 
Digitális Európa program és az InvestEU 
munkaprogramjához, amelyek az 
intelligens hálózatok és szolgáltatások 
területén hajtanak végre tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 987
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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160 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) koordinálja az intelligens 
hálózatokkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos uniós kísérleti és telepítési 
kezdeményezéseket, például a CEF2 
digitális ága keretében az összekapcsolt és 
automatizált mobilitást szolgáló páneurópai 
5G folyosókat, a Bizottsággal és az 
illetékes finanszírozó szervekkel 
együttműködve;

b) előmozdítja az intelligens 
hálózatokkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos uniós kísérleti és telepítési 
kezdeményezéseket, például a CEF2 
digitális ága keretében az összekapcsolt és 
automatizált mobilitást szolgáló páneurópai 
5G folyosókat, a Bizottsággal és az 
illetékes finanszírozó szervekkel 
együttműködve;

Or. en

Módosítás 988
Robert Roos, Evžen Tošenovský

160 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kidolgozza és koordinálja az 
összekapcsolt és automatizált mobilitást 
szolgáló páneurópai 5G folyosókra 
vonatkozó stratégiai megvalósítási terveket 
az érdekelt felek bevonásával. Ezek a 
tervek a CEF2 digitális ágának 
időtartamára kiterjedő programozási 
dokumentumok, amelyek meghatározzák 
az 5G-alapú ökoszisztémák fejlesztésére 
vonatkozó közös elképzelést, valamint a 
hálózatra és a szolgáltatásokra vonatkozó 
mögöttes követelményeket, továbbá 
meghatározzák a kiépítési célkitűzéseket 
és ütemterveket, valamint a lehetséges 
együttműködési modelleket.

d) kidolgozza és koordinálja az 
összekapcsolt és automatizált mobilitást 
szolgáló páneurópai 5G folyosókra 
vonatkozó stratégiai megvalósítási 
tervekkel kapcsolatos javaslattervezeteket 
az érdekelt felek bevonásával.

Or. en

Módosítás 989
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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160 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kidolgozza és koordinálja az 
összekapcsolt és automatizált mobilitást 
szolgáló páneurópai 5G folyosókra 
vonatkozó stratégiai megvalósítási terveket 
az érdekelt felek bevonásával. Ezek a 
tervek a CEF2 digitális ágának 
időtartamára kiterjedő programozási 
dokumentumok, amelyek meghatározzák 
az 5G-alapú ökoszisztémák fejlesztésére 
vonatkozó közös elképzelést, valamint a 
hálózatra és a szolgáltatásokra vonatkozó 
mögöttes követelményeket, továbbá 
meghatározzák a kiépítési célkitűzéseket és 
ütemterveket, valamint a lehetséges 
együttműködési modelleket.

d) visszajelzéseket ad az összekapcsolt 
és automatizált mobilitást szolgáló 
páneurópai 5G folyosókra vonatkozó 
stratégiai megvalósítási tervekhez az 
érdekelt felek bevonásával. Ezek a tervek a 
CEF2 digitális ágának időtartamára 
kiterjedő indikatív dokumentumok, 
amelyek meghatározzák az 5G-alapú 
ökoszisztémák fejlesztésére vonatkozó 
közös elképzelést, valamint a hálózatra és a 
szolgáltatásokra vonatkozó mögöttes 
követelményeket, továbbá meghatározzák 
a kiépítési célkitűzéseket és ütemterveket, 
valamint a lehetséges együttműködési 
modelleket.

Or. en

Módosítás 990
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

164 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) járulékos kutatási és fejlesztési 
tevékenységek;

a) járulékos kutatási és fejlesztési 
tevékenységek, főként nyílt forráskódú 
technológia és szoftver;

Or. en

Módosítás 991
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

164 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a szabványosításhoz való 
hozzájárulások;

b) a szabványosításhoz való 
hozzájárulások, különösen a nyílt 
szabványok vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 992
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

164 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az 5G Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association) és az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozás területén működő érdekelt 
felek bármely más csoportjának vagy 
társulásának tevékenységeihez való 
hozzájárulások, amelyeket nem uniós 
támogatásból finanszíroznak;

e) az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás területén 
működő érdekelt felek csoportjainak vagy 
társulásának kutatási, fejlesztési és 
telepítési tevékenységeihez való 
hozzájárulások, amelyeket nem uniós 
támogatásból finanszíroznak;

Or. en

Módosítás 993
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

164 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ökoszisztéma fejlesztésére 
irányuló tevékenységek, beleértve a 
vertikális iparágakkal való együttműködés 
kiépítését is;

f) az ökoszisztéma fejlesztésére 
irányuló tevékenységek, beleértve a nyílt, 
interoperábilis és együttműködő 
kommunikációs technológiák és 
hálózatok, valamint a vertikális 
iparágakkal való együttműködés kiépítését 
is;

Or. en
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Módosítás 994
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

164 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az eredmények világszerte történő 
terjesztésére irányuló tevékenységek a 
támogatott technológiákkal kapcsolatos 
konszenzus elérése érdekében, a jövőbeli 
szabványok előkészítéseként;

g) az eredmények világszerte történő 
terjesztésére irányuló tevékenységek a 
támogatott technológiákkal kapcsolatos 
konszenzus elérése érdekében, a jövőbeli 
szabványok előkészítéseként, többek között 
az értékláncon keresztül;

Or. en

Módosítás 995
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

165 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Független tudományos tanácsadó 
testület

Or. en

Módosítás 996
Robert Roos, Evžen Tošenovský

166 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az államok képviselői csoportjának 
három képviselője;

Or. en

Módosítás 997
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

166 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a független tudományos tanácsadó 
testület öt képviselője

Or. en

Módosítás 998
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

167 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5G Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association) tagjai 
együttesen a szavazati jogok 50%-ával 
rendelkeznek.

Az 5G Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association) tagjai 
együttesen a szavazati jogok 49%-ával 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 999
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

168 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) stratégiai kiépítési terveket fogad 
el, és adott esetben módosítja azokat a 
CEF2 digitális ágának teljes időtartama 
alatt;

a) saját stratégiai kiépítési terveket 
fogad el, és adott esetben módosítja azokat 
a CEF2 digitális ágának teljes időtartama 
alatt;

Or. en

Módosítás 1000
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Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

168 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítja, hogy az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozás valamennyi tevékenysége során 
figyelembe vegyék az Unió kiberbiztonsági 
jogszabályait, valamint a tagállamok 
meglévő és jövőbeli összehangolt 
iránymutatásait;

b) biztosítja, hogy az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozás valamennyi tevékenysége során 
megfelelően végrehajtsák és ezen 
túlmenően figyelembe vegyék az Unió 
kiberbiztonsági jogszabályait, valamint a 
tagállamok meglévő és jövőbeli 
összehangolt iránymutatásait;

Or. en

Módosítás 1001
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

168 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegíti a CEF2 digitális, 
közlekedési és energetikai ágai közötti 
szinergiákat és komplementaritást a 
beavatkozási területek azonosítása és a 
munkaprogramokhoz való hozzájárulás 
révén, valamint előmozdítja a szinergiákat 
és a komplementaritást a többi releváns 
uniós programmal.

c) elősegíti a CEF2 digitális, 
közlekedési és energetikai ágai közötti 
szinergiákat és komplementaritást a 
beavatkozási területek azonosítása és a 
munkaprogramokhoz való lehetséges 
hozzájárulás révén, valamint előmozdítja a 
szinergiákat és a komplementaritást a többi 
releváns uniós programmal.

Or. en

Módosítás 1002
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

169 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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169a. cikk
Független tudományos tanácsadó testület
A 19. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően a független tanácsadó testület 
a következő feladatokat is ellátja:
a) adatokat szolgáltat a stratégiai kutatási 
és innovációs tervben és az azt követő 
munkadokumentumokban tárgyalandó 
tudományos, stratégiai és technológiai 
prioritásokhoz;
b) javaslatokat tesz annak lehetővé 
tételére, hogy konkrét szinergiák jöjjenek 
létre az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások közös vállalkozás és az 
olyan programok, politikák és ágazatok 
között, amelyekkel a szinergiák hozzáadott 
értéket képviselnek;
c) tanácsokat ad az irányító testületnek a 
tudományos kiválóságot előmozdító 
stratégiákról;
d) adatokat szolgáltat az 5G 
Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association) számára.
A független tudományos tanácsadó 
testület nyolc független képviselőből áll, 
akiket a 19. cikk (4) bekezdése szerinti 
nyílt kiválasztási eljárást követően 
neveznek ki.
A független tudományos tanácsadó 
testület tagsága földrajzi és nemi 
szempontból kiegyensúlyozott. A független 
tudományos tanácsadó testület elfogadja 
saját eljárási szabályzatát.

Or. en

Módosítás 1003
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozások 
tevékenységei folyamatos nyomon követés 
és időszakos felülvizsgálat alatt állnak azok 
pénzügyi szabályaival összhangban, a 
lehető legnagyobb mértékű hatások és a 
legmagasabb tudományos kiválóság 
garantálása, továbbá az erőforrások 
leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében. A nyomon követés 
és időszakos felülvizsgálat eredményeit 
beépítik az európai partnerségek nyomon 
követésébe, valamint a közös vállalkozások 
értékelésébe a Horizont Európa kapcsán 
végzett értékelések részeként.

(1) A közös vállalkozások 
tevékenységei folyamatos nyomon követés 
és időszakos felülvizsgálat alatt állnak azok 
pénzügyi szabályaival összhangban, a 
lehető legnagyobb mértékű hatások, a 
legmagasabb tudományos kiválóság, a 
legnagyobb társadalmi hozzáadott érték 
garantálása, továbbá az erőforrások 
legeredményesebb és leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében. A 
nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat eredményeit beépítik az 
európai partnerségek nyomon követésébe, 
valamint a közös vállalkozások 
értékelésébe a Horizont Európa kapcsán 
végzett értékelések részeként.

Or. en

Módosítás 1004
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozások 
megszervezik irányítási tevékenységeik 
folyamatos nyomon követését, továbbá a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. 
cikkével] és [III. mellékletével] 
összhangban kivitelezett projektek 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak időszakos felülvizsgálatát. Ez a 
nyomon követés a következőket foglalja 
magában:

(2) A közös vállalkozások 
megszervezik irányítási és végrehajtási 
tevékenységeik folyamatos nyomon 
követését, továbbá a Horizont Európáról 
szóló rendelet [45. cikkével] és [III. és V. 
mellékletével] összhangban kivitelezett 
projektek kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak időszakos felülvizsgálatát. A 
következőket magában foglaló nyomon 
követés alapján éves eredményjelentések 
készülnek, amelyeket megfelelő időben 
nyilvánosságra hoznak az egyes 
partnerségek honlapján:

Or. en
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Módosítás 1005
Marisa Matias

171 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozások 
megszervezik irányítási tevékenységeik 
folyamatos nyomon követését, továbbá a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. 
cikkével] és [III. mellékletével] 
összhangban kivitelezett projektek 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak időszakos felülvizsgálatát. Ez a 
nyomon követés a következőket foglalja 
magában:

(2) A közös vállalkozások 
megszervezik irányítási tevékenységeik 
folyamatos nyomon követését, továbbá a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. 
cikkével] és [III. mellékletével] 
összhangban kivitelezett projektek 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak időszakos felülvizsgálatát. A 
következőket magában foglaló nyomon 
követés alapján éves eredményjelentések 
készülnek, amelyeket megfelelő időben 
nyilvánosságra hoznak az egyes 
partnerségek honlapján:

Or. en

Módosítás 1006
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás a társadalom- és 
bölcsészettudományok általános 
érvényesítésének szintjéről, az alacsonyabb 
és magasabb technológiai készenléti 
szintek aránya az együttműködésen alapuló 
kutatásban, a részt vevő országok körének 
kiszélesítése terén elért eredmények, a 
konzorciumok földrajzi összetétele az 
együttműködésen alapuló projektekben, a 
kétszakaszos benyújtási és értékelési 
eljárás alkalmazása, az európai kutatásban 
és innovációban való együttműködési 
kapcsolatok elősegítésére irányuló 
intézkedések, az értékelés 
felülvizsgálatának alkalmazása, a panaszok 
száma és típusa, az éghajlati szempontok 

b) tájékoztatás a társadalom- és 
bölcsészettudományok általános 
érvényesítésének szintjéről, az alacsonyabb 
és magasabb technológiai készenléti 
szintek aránya az együttműködésen alapuló 
kutatásban, a részt vevő országok körének 
kiszélesítése terén elért eredmények, a 
konzorciumok földrajzi összetétele az 
együttműködésen alapuló projektekben, a 
kétszakaszos benyújtási és értékelési 
eljárás alkalmazása, az európai kutatásban 
és innovációban való együttműködési 
kapcsolatok elősegítésére irányuló 
intézkedések, az értékelés 
felülvizsgálatának alkalmazása, a panaszok 
száma és típusa, az éghajlati szempontok 
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általános érvényesítésének szintje és a 
kapcsolódó kiadások, a kkv-k részvétele, a 
magánszektor részvétele, nemek szerinti 
megoszlás a támogatott tevékenységekben, 
értékelő testületek, bizottságok, tanácsadói 
csoportok, a társfinanszírozás mértéke, más 
uniós forrásokból származó kiegészítő és 
kumulatív finanszírozás, a támogatások 
odaítéléséhez szükséges átfutási idő, a 
nemzetközi együttműködés szintje, a 
polgárok szerepvállalása és a civil 
társadalom részvétele;

általános érvényesítésének szintje és a 
kapcsolódó kiadások, a kkv-k részvétele, a 
magánszektor részvétele, a nemi dimenzió 
beépítése a finanszírozott cselekvések 
tartalmába, valamint nemek szerinti 
megoszlás a támogatott tevékenységekben, 
értékelő testületek, bizottságok, tanácsadói 
csoportok, a társfinanszírozás mértéke, más 
uniós forrásokból származó kiegészítő és 
kumulatív finanszírozás, a támogatások 
odaítéléséhez szükséges átfutási idő, a 
nemzetközi együttműködés szintje, a 
polgárok szerepvállalása és a civil 
társadalom részvétele és a nyílt hozzáférési 
gyakorlatok;

Or. en

Módosítás 1007
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a specifikus elemzés lehetővé tétele 
érdekében projektszintre lebontott kiadási 
szintek, többek között beavatkozási 
területek szerinti bontásban;

c) a specifikus elemzés lehetővé tétele 
érdekében projektszintre lebontott kiadási 
szintek, többek között beavatkozási 
területek szerinti bontásban, valamint a 
Horizont Európa programnak az éghajlati 
szempontok érvényesítésére vonatkozó 
céljához való megfelelő hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 1008
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az újonnan érkezők számára 
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vonzerőt jelentő és az együttműködésen 
alapuló hálózatokat bővítő 
intézkedésekkel kapcsolatos jelentéstétel

Or. en

Módosítás 1009
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a mennyiségi és minőségi 
multiplikátorhatásokkal kapcsolatos 
jelentéstétel, beleértve az Uniótól eltérő 
tagok által vállalt és ténylegesen nyújtott 
pénzügyi és természetbeni 
hozzájárulásokat is.

Or. en

Módosítás 1010
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a Horizont Európáról 
szóló rendelet [47. cikkében] 
meghatározottak szerint elvégzi az egyes 
közös vállalkozások időközi és záró 
értékelését, amely beépül a Horizont 
Európa értékelésébe. Az értékelések során 
megvizsgálják, hogy az egyes közös 
vállalkozások miként teljesítik 
küldetésüket és céljaikat, továbbá az 
értékelések kiterjednek a közös vállalkozás 
valamennyi tevékenységére és értékelik az 
adott közös vállalkozás európai hozzáadott 
értékét, eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve nyitottságát és átláthatóságát –, a 

(4) A Bizottság a Horizont Európáról 
szóló rendelet [47. cikkében] 
meghatározottak szerint elvégzi és 
közzéteszi az egyes közös vállalkozások 
időközi és záró értékelését, amely beépül a 
Horizont Európa értékelésébe. Az 
értékelések során megvizsgálják, hogy az 
egyes közös vállalkozások miként teljesítik 
küldetésüket és céljaikat, továbbá az 
értékelések kiterjednek a közös vállalkozás 
valamennyi tevékenységére és értékelik az 
adott közös vállalkozás európai hozzáadott 
értékét, eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve nyitottságát és átláthatóságát –, a 
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végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
valamint a vonatkozó regionális, nemzeti 
és uniós szakpolitikákkal való 
koherenciáját és komplementaritását, 
ideértve a Horizont Európa más részeivel, 
például a küldetésekkel, klaszterekkel, 
tematikus vagy egyedi programokkal való 
szinergiákat is. Az értékelések során 
figyelembe veszik az érdekelt felek 
véleményét mind európai, mind nemzeti 
szinten, és adott esetben az értékelések 
kiterjednek a 174. cikk (3)–(9) 
bekezdésében említett kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági és technológiai hatásainak 
vizsgálatára is. Az értékelések adott 
esetben kiterjednek a jövőbeli fellépések 
leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási 
módjának elemzésére, valamint az egyes 
közös vállalkozások esetleges 
megújításának relevanciájára és 
koherenciájára, tekintettel az általános 
szakpolitikai prioritásokra és a kutatás- és 
innovációtámogatási környezetre, beleértve 
a keretprogram által támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez, különösen az 
európai partnerségekhez vagy 
küldetésekhez való viszonyulást is. Az 
értékelések során kellő mértékben 
figyelembe veszik az irányító testület által 
a 16. cikk (2) bekezdésének y) pontjával 
összhangban elfogadott fokozatos 
kivezetési tervet is.

végrehajtott tevékenységek relevanciáját az 
átfogó uniós szakpolitikák és célok, 
különösen a klímasemlegesség és a zöld és 
digitális kettős átállás megvalósításához, 
valamint a társadalmi szükségletekhez és 
előnyökhöz való hozzájárulásuk, továbbá 
a vonatkozó regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikákkal való koherenciáját és 
komplementaritását, ideértve a más 
partnerségekkel és a Horizont Európa más 
részeivel, például a küldetésekkel, 
klaszterekkel, tematikus vagy egyedi 
programokkal való szinergiákat is. Az 
értékelések során figyelembe veszik az 
érdekelt felek véleményét mind európai, 
mind nemzeti szinten, és adott esetben az 
értékelések kiterjednek a 174. cikk (3)–(9) 
bekezdésében és a Horizont Európa 
[rendelet] V. mellékletében említett 
kezdeményezések hosszú távú 
tudományos, társadalmi, gazdasági és 
technológiai hatásainak vizsgálatára is. Az 
értékelések adott esetben kiterjednek a 
jövőbeli fellépések leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módjának 
elemzésére, valamint az egyes közös 
vállalkozások esetleges megújításának 
relevanciájára és koherenciájára, tekintettel 
az általános szakpolitikai prioritásokra és a 
kutatás- és innovációtámogatási 
környezetre, beleértve a keretprogram által 
támogatott egyéb kezdeményezésekhez, 
különösen az európai partnerségekhez vagy 
küldetésekhez való viszonyulást is. Az 
értékelések során kellő mértékben 
figyelembe veszik az irányító testület által 
a 16. cikk (2) bekezdésének y) pontjával 
összhangban elfogadott fokozatos 
kivezetési tervet is.

Or. en

Módosítás 1011
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság átlátható eljárásban 
kiválasztott, független külső szakértők 
segítségével további értékeléseket végezhet 
stratégiai szempontból releváns témákról 
annak érdekében, hogy megvizsgálja, 
mennyire haladt előre a közös vállalkozás a 
kitűzött célok elérésében, meghatározza a 
tevékenységek végrehajtásához 
hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a 
bevált gyakorlatokat. E további értékelések 
elvégzése során a Bizottság teljes 
mértékben figyelembe veszi az érintett 
közös vállalkozásra gyakorolt 
adminisztratív hatást.

(6) A Bizottság részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt és átlátható felhívás 
alapján kiválasztott, független külső 
szakértők segítségével további 
értékeléseket végezhet stratégiai 
szempontból releváns témákról annak 
érdekében, hogy megvizsgálja, mennyire 
haladt előre a közös vállalkozás a kitűzött 
célok elérésében, azonosítsa az átfogó 
uniós szakpolitikákkal és célokkal nem 
összeegyeztethetetlen tevékenységeket, 
valamint meghatározza a tevékenységek 
végrehajtásához hozzájáruló tényezőket és 
azonosítsa a bevált gyakorlatokat E további 
értékelések elvégzése során a Bizottság 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett közös vállalkozásra gyakorolt 
adminisztratív hatást.

Or. en

Módosítás 1012
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

171 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közös vállalkozások rendszeres 
időközönként felülvizsgálják 
tevékenységeiket, és e felülvizsgálatok 
alapul szolgálnak időközi és záró 
értékeléseikhez a Horizont Európáról szóló 
rendelet [47. cikkében] említett Horizont 
Európa-értékelések részeként.

(7) A közös vállalkozások évente 
felülvizsgálják tevékenységeiket, és e 
felülvizsgálatok alapul szolgálnak időközi 
és záró értékeléseikhez a Horizont 
Európáról szóló rendelet [47. cikkében] 
említett Horizont Európa-értékelések 
részeként.

Or. en

Módosítás 1013
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica
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171 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az időszakos felülvizsgálatokat és 
értékeléseket figyelembe veszik a közös 
vállalkozás 43. cikk szerinti 
végelszámolása, fokozatos kivezetése vagy 
esetleges megújítása során, a Horizont 
Európáról szóló rendelet [III. 
mellékletével] összhangban. A közös 
vállalkozás végelszámolásától számított hat 
hónapon belül, de legkésőbb négy évvel a 
43. cikkben említett végelszámolási eljárás 
megindítását követően a Bizottság elvégzi 
a közös vállalkozás záró értékelését a 
Horizont Európa záró értékelésével 
összhangban.

(8) Az éves felülvizsgálatokat és 
értékeléseket figyelembe veszik a közös 
vállalkozás 43. cikk szerinti 
végelszámolása, fokozatos kivezetése vagy 
esetleges megújítása során, a Horizont 
Európáról szóló rendelet [III. 
mellékletével] összhangban. A közös 
vállalkozás végelszámolásától számított hat 
hónapon belül, de legkésőbb négy évvel a 
43. cikkben említett végelszámolási eljárás 
megindítását követően a Bizottság elvégzi 
a közös vállalkozás záró értékelését a 
Horizont Európa záró értékelésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1014
Viola Von Cramon-Taubadel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

171 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a közös vállalkozás 
értékelésének eredményeit, az értékelés 
következtetéseivel és a Bizottság 
észrevételeivel együtt közli az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a 
Régiók Bizottságával, a Horizont 
Európának a Horizont Európáról szóló 
rendelet [47. cikkében] említett értékelései 
részeként.

(9) A Bizottság a közös vállalkozás 
értékelésének eredményeit, az értékelés 
következtetéseivel és a Bizottság 
észrevételeivel együtt közzé teszi és közli 
az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával, a 
Horizont Európának a Horizont Európáról 
szóló rendelet [47. cikkében] említett 
értékelései részeként.

Or. en

Módosítás 1015
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
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Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

171 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

171a. cikk
Elszámoltathatóság az uniós polgárokkal 

szemben
Az e rendeletben meghatározott, a 
nyilvánosságra hozatalra vonatkozó 
követelmények sérelme nélkül, a közös 
vállalkozások konszolidált éves 
tevékenységi jelentésében, valamint a 171. 
cikk szerinti jelentéstételben szereplő 
információkat felhasználóbarát eszközök, 
többek között infografikák és a kiadások 
nyomon követésére szolgáló rendszerek 
segítségével a nagyközönség számára 
online nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en


