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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

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

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

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

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

a Horizont Európa keretében közös vállalkozások létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2021)0087 – C9-xxxx/2021 – 2021/0048(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0087),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
első albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C9-xxxx/2021),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

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

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

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

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tudományos kiválóság 
garantálása érdekében és az Európai 

1 HL … [az EGSZB véleménye].
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Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkével 
összhangban biztosítani kell a 
tudományos kutatás szabadságát, és elő 
kell mozdítani a tudományos integritás 
legmagasabb szintű normáit.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Fontos, hogy minden európai 
partnerség tiszteletben tartsa az etikai 
gyakorlatot és az etikai alapelveket, 
miközben betartja a különböző nemzeti, 
ágazati vagy intézményi etikai kódexekben 
meghatározott etikai normákat. Kutatási 
tevékenységeik során mindig 
alkalmazniuk kell a Horizont Európáról 
szóló rendelet 19. cikkében, valamint az e 
cikkhez kapcsolódó, az etikáról és az 
őssejtkutatásról szóló bizottsági 
nyilatkozatban lefektetett elveket.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

háttérfunkciók létrehozásával, amelyek 
horizontális támogatást nyújtanak a közös 
vállalkozások számára. A közös 
vállalkozások által közösen működtetett 
funkciók számának növelése megkönnyíti, 
hogy nagyobb hatást és harmonizációt 
érjenek el a közös pontokon, ugyanakkor 
bizonyos fokú rugalmasságot kell 
fenntartania az egyes közös vállalkozások 
sajátos igényeinek kielégítése érdekében. A 
közös háttérirodai funkciók kiterjedhetnek 
a koordinációs és adminisztratív 
támogatási funkciókra azokon a 
területeken, ahol az átvilágítása 
eredményesnek és költséghatékonynak 
bizonyult, és figyelembe kell venniük az 
egyes engedélyezésre jogosult tisztviselők 
elszámoltathatóságára vonatkozó 
követelménynek való megfelelést. A közös 
vállalkozásoknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy közösen szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodásokat kössenek, 
hogy biztosítsák szoros együttműködésüket 
és minden lehetséges szinergiát feltárjanak 
az európai partnerségek és 
következésképpen a Horizont Európa 
program különböző részei között, valamint 
a közös vállalkozások által irányított egyéb 
programok között.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A közös vállalkozásoknak 
fokozniuk kell a rálátásukat, és a kutatási 
területükön folytatott tevékenységek 
irányításában integráltabb és 
rendszerszerűbb megközelítést kell 
alkalmazniuk. Az együttműködésen 
alapuló kutatási munkaprogramokkal és 
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az Európai Kutatási Tanáccsal való 
kiegészítő jelleg és szinergia táptalajként 
szolgálna az alulról szerveződő innováció 
számára. Lehetőséget teremtene a 
kutatásra olyan területeken, amelyekkel 
jelenleg nem foglalkoznak, és 
előmozdítaná az alkalmazásokat más 
upstream és downstream ágazatokban is.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

partnerek elkötelezettsége és a nyitottság 
között. Kellően indokolt esetekben például 
a nagyszabású demonstrációs projektek 
vagy a vezérprojektek tőkekiadása az 
alkalmazandó jogi kerettel összhangban 
elszámolható költségnek tekinthető.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hozzájárulásának pedig lényegesen 
alacsonyabbnak kell lennie, mint a 
nagyobb csoporttagoktól vagy kapcsolódó 
szervezetektől származó 
hozzájárulásoknak. Amint a tagok olyan 
kritikus tömeget érnek el, amely a teljes 
éves igazgatási költség 20 %-át meghaladó 
hozzájárulást tesz lehetővé, az egy 
csoporttagra vagy kapcsolódó szervezetre 
jutó éves hozzájárulást fenn kell tartani 
vagy növelni kell annak érdekében, hogy 
fokozatosan növekedjen az Uniótól eltérő 
tagok részesedése a közös vállalkozás éves 
igazgatási költségeihez való teljes 
hozzájárulásból. A közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak törekedniük kell a 
csoporttagok vagy kapcsolódó szervezetek 
számának növelésére annak érdekében, 
hogy a közös vállalkozás egész élettartama 
alatt az igazgatási költségek 50 %-ában 
maximalizálhassák a hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A közös vállalkozásoknak 
képesnek kell lenniük az élénk, egyszerű 
és rugalmas működésre, és világos 
szabályokkal kell rendelkezniük, ezáltal 
növelve a vonzerőt valamennyi érdekelt 
fél, különösen a magánszektorbeli tagok 
és a részt vevő államok számára. 
Helyénvaló, hogy az Uniótól eltérő tagok 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
kötelezettséget vállaljanak e rendelet 
végrehajtására. Ezeknek a 
kötelezettségvállalási nyilatkozatoknak a 
kezdeményezés teljes időtartama alatt 
jogilag érvényesnek kell lenniük, és azokat 
a közös vállalkozásnak és a Bizottságnak 
fokozottan nyomon kell követnie. A közös 
vállalkozásoknak olyan jogi és szervezeti 
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felhívásokban való részvétel tekintetében. környezetet kell kialakítaniuk, amely 
lehetővé teszi a tagok számára 
kötelezettségvállalásaik teljesítését, 
ugyanakkor biztosítja a kezdeményezés 
folyamatos nyitottságát és a végrehajtásuk 
során az átláthatóságot, különösen a 
prioritások meghatározása és a pályázati 
felhívásokban való részvétel tekintetében.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik. Ez 
lehetővé teszi a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásoknak a Horizont Európa 
informatikai eszközein keresztül történő 
automatikus kiszámítását, csökkenti a 
partnerek adminisztratív terheit, és 
hatékonyabbá teszi a hozzájárulásokra 
vonatkozó jelentéstételi mechanizmust. A 
közös vállalkozásoknak fokozottan 
nyomon kell követniük a működési 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokat, és az irányító testület 
ügyvezető igazgatójának rendszeres 
jelentéseket kell készítenie annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e. Az irányító testületnek 
értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 

(23) A további egyszerűsítés a Horizont 
Európa keretprogram egyik sarokköve. 
Ebben az összefüggésben egyszerűsített 
jelentéstételi mechanizmust kell bevezetni 
a partnerek számára, akiknek már nem kell 
jelentést tenniük a nem elszámolható 
költségekről. A működési 
tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulások elszámolása kizárólag az 
elszámolható költségek alapján történik, 
kivéve ha a magánszektorbeli tagok nem 
részesülnek uniós finanszírozásban. 
Ebben az esetben a cselekvés végrehajtása 
során felmerült költségeket a szokásos 
számviteli gyakorlataik szerint kell 
meghatározni. Ez lehetővé teszi a 
működési tevékenységekhez való 
természetbeni hozzájárulásoknak a 
Horizont Európa informatikai eszközein 
keresztül történő automatikus kiszámítását, 
csökkenti a partnerek adminisztratív 
terheit, és hatékonyabbá teszi a 
hozzájárulásokra vonatkozó jelentéstételi 
mechanizmust. A közös vállalkozásoknak 
fokozottan nyomon kell követniük a 
működési tevékenységekhez való 
természetbeni hozzájárulásokat, és az 
irányító testület ügyvezető igazgatójának 
rendszeres jelentéseket kell készítenie 
annak megállapítása érdekében, hogy a 
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tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét és a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára. 
Szükség esetén megfelelő javító és 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia, 
figyelembe véve a nyitottság és az 
átláthatóság elvét.

természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó 
célok elérése felé tett előrehaladás 
kielégítő-e. Az irányító testületnek 
értékelnie kell a működési 
tevékenységekhez hozzájáruló tagok által 
tett erőfeszítéseket és elért eredményeket, 
valamint egyéb tényezőket, például a kkv-k 
részvételi szintjét és a kezdeményezés 
vonzerejét az újonnan érkezők számára. 
Szükség esetén megfelelő javító és 
korrekciós intézkedéseket kell hoznia, 
figyelembe véve a nyitottság és az 
átláthatóság elvét.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tanácsnak tudományos szempontokat kell 
megjeleníteniük, és be kell mutatniuk a 
nemzeti és regionális hatóságok, a közös 
vállalkozások egyéb érdekelt feleinek és 
adott esetben a nonprofit civil társadalmi 
szervezetek szempontjait is.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A közös vállalkozásokat olyan 
struktúra és szabályok alkalmazásával kell 
végrehajtani, amelyek fokozzák a 
hatékonyságot és biztosítják az 
egyszerűsítést. Ennek érdekében a közös 
vállalkozásoknak az igényeikhez igazított 
pénzügyi szabályokat kell elfogadniuk az 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 71. 
cikkében foglaltak szerint.

(30) Az irányítási struktúra és az erre a 
célra létrehozott programiroda a közös 
vállalkozások egyedi jellemzői, amelyek 
lehetővé teszik a bizalmon alapuló 
magasabb szintű műveleteket. A közös 
vállalkozásokat olyan struktúra és 
szabályok alkalmazásával kell 
végrehajtani, amelyek fokozzák a 
hatékonyságot és biztosítják a 
kedvezményezettek számára a maximális 
igazgatási egyszerűsítést és adminisztratív 
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terheik csökkentését. Ennek érdekében a 
közös vállalkozásoknak az igényeikhez 
igazított pénzügyi szabályokat kell 
elfogadniuk az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 71. 
cikkében foglaltak szerint. Annak 
érdekében, hogy a közös vállalkozások el 
tudják látni feladataikat és kiegészítő 
tevékenységeiket, biztosítani kell a 
megfelelő létszámot és besorolási 
fokozatot.

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

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

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Mivel a készséghiány a 
versenyképesség egyik fő akadálya, a 
közös vállalkozásoknak aktívan hozzá kell 
járulniuk a szakképzett munkaerő 
hiányának csökkentéséhez az Unió egész 
területén, valamint közre kell működniük 
a nemek közötti egyensúly növelését és a 
nemi dimenzió kezelését célzó 
intézkedések elfogadásához, mégpedig 
azáltal, hogy támogatást nyújtanak az új 
tudás és a humán tőke létrehozásához, 
figyelemfelhívó kampányokat 
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kezdeményeznek, valamint előmozdítják 
az oktatási és terjesztési tevékenységeket, 
bevonva a felsőoktatási, tudományos és 
tudáshálózatokat, a szociális és gazdasági 
partnereket, a médiát, az ipar és a kkv-k 
szervezeteit és más szereplőket. A közös 
vállalkozásoknak kulcsfontosságú 
eszközökként kell válniuk abban, hogy 
magukhoz vonzzák a tehetségeket, 
csökkentsék az agyelszívás problémáját, és 
fenntartsák a kutatók és a szakmai 
ismeretek kiegyensúlyozott áramlását.

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjával] megfelelően a közös 
vállalkozásoknak egyértelmű életciklus-
alapú szemléletet kell alkalmazniuk. Az 
Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő 
védelme érdekében a közös 
vállalkozásokat egy 2031. december 31-ig 
tartó időszakra kell létrehozni, lehetővé 
téve számukra, hogy a támogatások 
végrehajtásával kapcsolatos feladataikat az 
utolsó megkezdett közvetett cselekvések 
befejezéséig gyakorolhassák.

(38) A közös vállalkozásokat a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretbe tartozó uniós 
programokból és adott esetben a Next 
Generation EU programból kell 
finanszírozni. A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjával] megfelelően a közös 
vállalkozásoknak egyértelmű életciklus-
alapú szemléletet kell alkalmazniuk. Az 
Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő 
védelme érdekében a közös 
vállalkozásokat egy 2031. december 31-ig 
tartó időszakra kell létrehozni, lehetővé 
téve számukra, hogy a támogatások 
végrehajtásával kapcsolatos feladataikat az 
utolsó megkezdett közvetett cselekvések 
befejezéséig gyakorolhassák.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
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39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia3, 
az uniós biodiverzitási stratégia4, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény5, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv6 és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény7 által támogatott „európai zöld 
megállapodás”8 prioritásával 
összefüggésben az európai bioalapú 
szektornak – beleértve a kkv-kat, a régiókat 
és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből.

(39) Az Európai Bizottságnak a 
felülvizsgált uniós biogazdasági stratégia3, 
az uniós biodiverzitási stratégia4, a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című közlemény5, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv6, a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiára vonatkozó új 
közlemény7 és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljai, különösen a 
12. fenntartható fejlődési cél által 
támogatott „európai zöld megállapodás”8 
prioritásával összefüggésben az európai 
bioalapú szektornak – beleértve a kkv-kat 
és induló innovatív vállalkozásokat, a 
régiókat és az elsődleges termelőket – 
klímasemlegessé, körforgásosabbá és 
fenntarthatóbbá kell válnia, miközben 
globális szinten versenyképesnek kell 
maradnia. Egy erős, erőforrás-hatékony és 
versenyképes bioalapú innovációs 
ökoszisztéma csökkentheti a nem megújuló 
fosszilis nyersanyagoktól és 
ásványkincsektől való függőséget, és 
felgyorsíthatja azok helyettesítését. A 
fenntarthatóság és a körforgásosság által 
vezérelt innováció révén hulladékból és 
biomasszából megújuló bioalapú termékek, 
anyagok, folyamatok és tápanyagok 
fejleszthetők ki. Ez az ökoszisztéma a helyi 
alapanyagok – többek között a hulladék, a 
maradékanyagok és a mellékáramok – 
révén is értéket teremthet annak érdekében, 
hogy Unió-szerte munkahelyeket hozzon 
létre, gazdasági növekedést és fejlődést 
idézzen elő nemcsak a városi területeken, 
hanem azokon a vidéki és part menti 
területeken is, ahol biomasszát állítanak 
elő, és amelyek gyakran olyan 
peremterületek, amelyek ritkán profitálnak 
az ipari fejlődésből. Hozzájárulhat a 
negatív kibocsátású technológiákat 
alkalmazó megoldások meghatározásához 
is, mint például a biomassza kombinálása 
a szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és 
-tárolási technológiákkal (bioenergia 
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szén-dioxid-leválasztással és -tárolással 
(BECCS) és bioenergia szén-dioxid-
leválasztással és -hasznosítással 
(BECCU)).

__________________ __________________
3

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/european-green-deal_hu

3 COM(2018) 673 final.

4 COM(2018)0673. 4 COM/2020/ 380 final.
5 COM(2020)0380. 5 COM(2020)0380.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=EN.

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

7

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/european-green-deal_hu

7 COM(2020) 381 final.

8 COM(2020)0381. 8

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/european-green-deal_hu

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A tiszta és fenntartható légi 
közlekedést, amely a Covid19-világjárvány 
miatt jelentős kihívásokkal néz szembe, az 
Unió sikerének létfontosságú elemeként 
ismerik el egy rendkívül versengő 
világban. A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás különböző módokon bővítheti 
a repüléstechnikai kutatás támogatási 
bázisát. Segíthet az új ismeretek, 
megoldások és az innovációs potenciál 
importálásában azáltal, hogy más 
tudományokban és ágazatokban talál 
ötleteket. Lehetővé teheti továbbá, hogy a 
hallgatók ipari környezetben, különösen 
kkv-kban működjenek közre. A közös 
vállalkozások és a felsőoktatási 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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intézmények közötti sikeres 
együttműködés támogatott kutatási 
szerződésekhez, finanszírozott 
együttműködésekhez, hallgatói 
gyakornoki programokhoz, megosztott 
szakosodott létesítményekhez, ipari 
partnerprogramokhoz, támogatásokhoz, 
elismerésekhez és díjakhoz vezethet, 
amelyek ösztönzik az akadémiai 
közösséget.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(46) Az uniós, nemzeti és regionális 
szintű programok közötti szinergiák 
maximalizálása érdekében a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásban az 
államok képviselői csoportjának tagjai 
megvizsgálják annak lehetőségeit, hogy 
nemzeti szinten pénzügyi támogatást 
nyújtsanak olyan kiváló pályázatokhoz, 
amelyeket a túljelentkezés miatt a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás nem 
választott ki finanszírozásra. Különösen 
fontos, hogy a tagállamok és a régiók a 
lehető legnagyobb mértékben 
összehangolják intelligens szakosodási 
stratégiáikat és operatív programjaikat a 
Tiszta Légi Közlekedés közös vállalkozás 
munkaprogramjaival, hogy lehetővé 
tegyék az 5%-os átcsoportosítási 
mechanizmust az európai strukturális és 
beruházási alapokból a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásba vagy a 
szinergiák megvalósításának más 
formáiba, például kiegészítő projektekbe, 
kumulatív finanszírozásba vagy 
szinergiacímkékbe. A Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozásnak 
szinergiákat és további technikai 
tevékenységeket kell kialakítania, 
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különösen a Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozással, az Európai Védelmi 
Alappal, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel és a Digitális Európa 
programmal való kiegészítő jelleg révén.

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel a hidrogént üzemanyagként, 
energiahordozóként és energiatárolásra is 
lehet alkalmazni, alapvető fontosságú, 
hogy a tiszta hidrogénnel kapcsolatos 
partnerség strukturált együttműködést 
alakítson ki sok más, Horizont Európa 
keretében létrejövő partnerséggel, 
különösen a végfelhasználás tekintetében. 

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

és részt vegyen a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek (IPCEI) 
stratégiai fórumán. A tiszta hidrogénnel 
foglalkozó partnerségnek együtt kell 
működnie különösen a kibocsátásmentes 
közúti és vízi közlekedéssel, az európai 
vasúttal, a tiszta légi közlekedéssel, a 
bolygónk javát szolgáló eljárásokkal és a 
tiszta acéllal foglalkozó partnerségekkel. E 
célból létre kell hozni egy olyan struktúrát, 
amely jelentést tesz az irányító testületnek, 
hogy biztosítsák az e partnerségek közötti 
együttműködést és szinergiákat a hidrogén 
területén. A tiszta hidrogénre vonatkozó 
kezdeményezés lenne az egyetlen olyan 
partnerség, amely hidrogéngyártási 
technológiákkal foglalkozik. A 
végfelhasználói partnerségekkel való 
együttműködésnek különösen a 
technológia demonstrációjára és az 
előírások közös meghatározására kell 
összpontosítania.

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közös vállalkozásnak kell az átfogó keretet 
biztosítania annak garantálásához, hogy a 
kutatás a kölcsönösen elfogadott, közös 
ügyféligényekre és operatív igényekre 
irányuljon. Az Európai Vasút közös 
vállalkozás irányítási modelljének és 
döntéshozatali folyamatának tükröznie kell 
a Bizottságnak az európai vasúti rendszer 
egységesítésében és integrálásában 
betöltött vezető szerepét, különösen az 
egységes működési koncepció és 
rendszerarchitektúra gyors és hatékony 
megvalósítása terén, ugyanakkor be kell 
vonni a magánszektorbeli partnereket a 
tanácsadói és technikai támogató szerepbe.

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(62) A szubszaharai Afrikát érintő 
fertőző betegségek modern technológiai 
eszközökkel való kezeléséhez számos 
szereplő bevonására és hosszú távú 
kötelezettségvállalásokra van szükség. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak produktív és fenntartható 
Észak–Dél és Dél–Dél hálózatépítésről és 
együttműködésről kell gondoskodnia, és 
kapcsolatokat kell kiépítenie több magán- 
és közszektorbeli szervezettel a 
projektszintű és az intézményi 
együttműködés megerősítése érdekében. A 
Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozásnak szoros kapcsolatokat és 
szinergiákat kell kialakítania az Európai 
Fejlesztési Alap által eddig végrehajtott 
kezdeményezésekkel, és javítania kell a 
koordinációt a különböző tevékenységi 
területeken, együttműködve a 
kapacitásépítésben és a létesítmények és 
infrastruktúrák megosztásában, valamint 
a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
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megosszák a megállapításokat és az 
ötleteket, valamint együttműködési 
kapcsolatokat alakítsanak ki.

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

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kidolgozott innovációknak és 
beavatkozásoknak megfizethetőnek és 
hozzáférhetőnek kell lenniük a 
kiszolgáltatott népességcsoportok számára, 
akik olyan környezetben élnek, ahol kevés 
az erőforrás. A Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak 
támogatnia kell az etikai bizottságok 
felállítását az afrikai országokban, 
támogatva a kutatási és innovációs 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Ahhoz, hogy a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
sikeres legyen és ösztönözze a 
partnerségben való részvételt, a közös 
vállalkozás finanszírozását a Horizont 
Európa program keretében finanszírozásra 
jogosult és az európai és fejlődő országok 
klinikai vizsgálatok területén létrejött 
partnerség (EDCTP) szövetségét alkotó 
államokban letelepedett jogalanyokra kell 
korlátozni. Az Unió más tagállamaiban, a 
társult országokban és a szubszaharai 
afrikai országokban letelepedett 
szervezeteknek továbbra is képesnek kell 
lenniük arra, hogy finanszírozás nélkül 
vegyenek részt a pályázati felhívásokban. 
Ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy 
az EDCTP3 Szövetség tagjaitól eltérő 
országokban letelepedett szervezetek 
jogosultak legyenek finanszírozásra 
konkrét pályázati témákban vagy 
népegészségügyi szükséghelyzet 
kezelésére irányuló felhívás esetén, 
amennyiben a munkaprogram erről 
rendelkezik. A Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak meg kell 
tennie minden megfelelő – többek között 

(65) Ahhoz, hogy a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
sikeres legyen és ösztönözze a 
partnerségben való részvételt, a közös 
vállalkozás finanszírozását a Horizont 
Európa program keretében finanszírozásra 
jogosult és az európai és fejlődő országok 
klinikai vizsgálatok területén létrejött 
partnerség (EDCTP) szövetségét alkotó 
államokban letelepedett jogalanyokra kell 
korlátozni. Az Unió más tagállamaiban, a 
társult országokban és a szubszaharai 
afrikai országokban letelepedett 
szervezeteknek továbbra is képesnek kell 
lenniük arra, hogy finanszírozás nélkül 
vegyenek részt a pályázati felhívásokban. 
Ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy 
az EDCTP3 Szövetség tagjaitól eltérő 
országokban letelepedett szervezetek 
jogosultak legyenek finanszírozásra 
konkrét pályázati témákban vagy 
népegészségügyi szükséghelyzet 
kezelésére irányuló felhívás esetén, 
amennyiben a munkaprogram erről 
rendelkezik. A Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozásnak meg kell 
tennie minden megfelelő – többek között 
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szerződéses – intézkedést az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. 
Törekednie kell tudományos és 
technológiai megállapodások megkötésére 
harmadik országokkal. A megállapodás 
megkötése előtt az EDCTP3 közös 
vállalkozásnak alternatív intézkedéseket 
kell alkalmaznia az uniós érdekek védelme 
érdekében, amennyiben egy ilyen 
megállapodással nem rendelkező harmadik 
országban letelepedett jogalanyok 
közvetett cselekvés finanszírozásában 
vesznek részt: a cselekvés pénzügyi 
koordinátorának valamely tagállamban 
vagy társult országban kell székhellyel 
rendelkeznie, és a pénzügyi kockázatok 
megfelelő figyelembevétele érdekében ki 
kell igazítani a támogatási 
megállapodásban az előfinanszírozás 
összegére és a felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket.

szerződéses – intézkedést az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. 
Törekednie kell tudományos és 
technológiai megállapodások megkötésére 
harmadik országokkal. A megállapodás 
megkötése előtt az EDCTP3 közös 
vállalkozásnak alternatív intézkedéseket 
kell alkalmaznia az uniós érdekek védelme 
érdekében, amennyiben egy ilyen 
megállapodással nem rendelkező harmadik 
országban letelepedett jogalanyok 
közvetett cselekvés finanszírozásában 
vesznek részt: az afrikai szervezetek és 
országok által irányított projektek 
kivételével a cselekvés pénzügyi 
koordinátorának valamely tagállamban 
vagy társult országban kell székhellyel 
rendelkeznie, és a pénzügyi kockázatok 
megfelelő figyelembevétele érdekében ki 
kell igazítani a támogatási 
megállapodásban az előfinanszírozás 
összegére és a felelősségre vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
felhívást, hogy biztosítsák az uniós 

(66) Az Európai Bizottság 
„emberközpontú gazdaság” és „a digitális 
korra felkészült Európa” prioritásaival 
összefüggésben az európai iparnak, 
beleértve a kkv-kat és induló innovatív 
vállalkozásokat is, zöldebbé, 
körforgásosabbá és digitálisabbá kell 
válnia, miközben globális szinten 
versenyképes marad. A Bizottság 
hangsúlyozta az orvostechnikai eszközök 
és a digitális technológiák szerepét a 
felmerülő kihívások kezelésében, valamint 
az e-egészségügyi szolgáltatásoknak a 
magas színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítására való használatát, továbbá azt a 
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igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy hozzájáruljon 
az Unió tudásalapú gazdaságának 
sarokkövét jelentő uniós egészségügyi ipar 
versenyképességének megerősítéséhez, az 
egészségügyi technológiák – különösen az 
integrált egészségügyi megoldások – 
fejlesztésében való fokozott gazdasági 
tevékenységhez, és ezáltal eszközként 
szolgáljon a technológiai szuverenitás 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv9 és az 
antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés10 szerinti európai cselekvési 
terv célkitűzéseinek elérését. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozást össze kell 
hangolni az új európai iparstratégiával11, az 
európai gyógyszerstratégiával12 és a 
fenntartható és digitális Európáért kkv-
stratégiával13.

felhívást, hogy biztosítsák az uniós 
igényeknek megfelelő, megfizethető 
gyógyszerekkel való ellátást, miközben 
támogatják az innovatív és 
világviszonylatban vezető európai 
gyógyszeripart. Az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozás célja, hogy hozzájáruljon 
az Unió tudásalapú gazdaságának 
sarokkövét jelentő uniós egészségügyi ipar 
versenyképességének megerősítéséhez, az 
egészségügyi technológiák – különösen az 
integrált egészségügyi megoldások – 
fejlesztésében való fokozott gazdasági 
tevékenységhez, és ezáltal eszközként 
szolgáljon a technológiai szuverenitás 
növeléséhez és társadalmaink digitális 
átállásának előmozdításához. Ezek a 
politikai prioritások a kulcsfontosságú 
szereplőknek: a tudományos köröknek, a 
különböző méretű vállalatoknak és az 
egészségügyi innovációk 
végfelhasználóinak az egészségügyi 
kutatás és innováció köz- és magánszféra 
közötti partnerségének égisze alatt történő 
összefogásával érhetők el. Az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozásnak elő kell 
segítenie az európai rákellenes terv9, a 
Horizont Európa rákellenes küldetése és 
az antimikrobiális rezisztencia leküzdésére 
irányuló, egységes egészségügyi 
megközelítés10 szerinti európai cselekvési 
terv célkitűzéseinek elérését, és javítania 
kell az együttműködést a ritka 
betegségekre vonatkozó különböző 
európai kezdeményezésekkel is. Az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozást 
össze kell hangolni az új európai 
iparstratégiával11, az európai 
gyógyszerstratégiával12 és a fenntartható és 
digitális Európáért kkv-stratégiával13. 
Szinergiákra kell törekedni az Európai 
Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-
felkészültségi és -reagálási Hatóságával 
(HERA) annak érdekében, hogy egy 
strukturális együttműködési rendszer 
jöjjön létre, amely lehetővé teszi az Unió 
számára az egészséggel kapcsolatos 
fenyegetések hatékonyabb előrejelzését és 
kezelését. „Az EU az egészségért” 
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programhoz kapcsolódó együttműködési 
mechanizmusok és szinergiák szintén 
hasznosak az Unió határokon átnyúló 
egészségügyi veszélyekre való 
felkészültségének fokozása, az 
egészségügyi rendszerek megerősítése, 
valamint az innovatív gyógyszeripari 
termékek elérhetőségének és 
megfizethetőségének javítása 
szempontjából.

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

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

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/hea

lth/files/antimicrobial_resistance/docs/amr
_2017_action-plan.pdf.

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/hea

lth/files/antimicrobial_resistance/docs/amr
_2017_action-plan.pdf.

11 COM(2020)0102. 11 COM(2020)0102.
12 COM(2020)0761. 12 COM(2020)0761.
13 COM(2020)0103. 13 COM(2020)0103.

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás időközi értékelésének14 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 

(67) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozás 
(IMI2 közös vállalkozás) tapasztalataira 
épít, beleértve az e kezdeményezés által a 
Covid19-világjárvány leküzdése érdekében 
végzett munkát is. Az IMI2 közös 
vállalkozás időközi értékelésének14 
ajánlásaival összhangban az 
utódkezdeményezésnek lehetővé kell 
tennie, hogy „más ipari ágazatok aktív 
szerepet vállaljanak a gyógyszeriparban, 
hogy kihasználhassák szakértelmüket az új 
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egészségügyi beavatkozások kidolgozása 
során”. Ezért az ipari ágazatoknak ki kell 
terjedniük a biogyógyszerészeti, 
biotechnológiai és gyógyászati 
technológiai ágazatokra, beleértve a 
digitális területen tevékenykedő 
vállalatokat is. A kezdeményezés 
hatályának ki kell terjednie a megelőzésre, 
a diagnosztikára, a kezelésre és a 
betegségmenedzsmentre, és azt a betegség 
súlyossága és/vagy az érintett személyek 
száma miatt a betegekre és/vagy a 
társadalomra nehezedő jelentős terhek, 
valamint a betegség által a betegekre és az 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt 
jelentős gazdasági hatás kellő 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
finanszírozott cselekvéseknek meg kell 
felelniük az Unió népegészségügyi 
igényeinek, és támogatniuk kell olyan 
jövőbeli egészségügyi innovációk 
fejlesztését, amelyek biztonságosak, 
emberközpontúak, hatékonyak, 
költséghatékonyak és megfizethetők a 
betegek és az egészségügyi rendszerek 
számára.

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

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

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

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egészségügyi technológiák terén 
tevékenykedő vállalatok közötti hatékony 
együttműködéshez. A kezdeményezés 
integrált jellegének tükrözése, az 
egészségügyi ipar ágazatai közötti 
elszigeteltség megtörésének elősegítése és 
az ipar és a tudományos körök közötti 
együttműködés megerősítése érdekében a 
kezdeményezés által finanszírozott 
projektek többségének ágazatokon 
átívelőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(74) A Horizont Európáról szóló 
rendelet [8. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjával] összhangban a közös 
vállalkozásoknak koordinációs 
megközelítést alkalmazva valamennyi 
pénzügyi hozzájárulást központilag kell 
kezelniük. Ennek megfelelően minden 
részt vevő államnak igazgatási 
megállapodást kell kötnie a közös 
vállalkozással, amely meghatározza a 
hozzájárulásoknak az adott részt vevő 
államban székhellyel rendelkező pályázók 
részére történő kifizetésére és az azokról 
való jelentéstételre alkalmazandó 
koordinációs mechanizmust. A nemzeti 
stratégiai prioritásaikkal való összhang 
biztosítása érdekében a részt vevő 
államoknak vétójoggal kell rendelkezniük 
a nemzeti pénzügyi hozzájárulásuk egyes 
pályázókra történő felhasználását illetően.

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
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86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) Az EUROCONTROL ügynökség 
megfelelő infrastruktúrával és a szükséges 
adminisztratív, informatikai, 
kommunikációs és logisztikai támogató 
szolgáltatásokkal rendelkezik. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak részesülnie kell az 
EUROCONTROL ezen infrastruktúráiból 
és szolgáltatásaiból. Ebben az 
összefüggésben kevés potenciális szinergia 
érhető el, ha az igazgatási erőforrásokat 
egy közös háttériroda révén más közös 
vállalkozásokkal egyesítenék. Ezért az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak kívül kell maradnia az e 
rendelettel létrehozott közös háttérirodai 
funkciókon.

(86) Az EUROCONTROL ügynökség 
megfelelő infrastruktúrával és a szükséges 
adminisztratív, informatikai, 
kommunikációs és logisztikai támogató 
szolgáltatásokkal rendelkezik. Az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak részesülnie kell az 
EUROCONTROL ezen infrastruktúráiból 
és szolgáltatásaiból. Ebben az 
összefüggésben kevés potenciális szinergia 
érhető el, ha az igazgatási erőforrásokat 
más közös vállalkozásokkal egyesítenék. 
Ezért az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozásnak kívül kell maradnia az e 
rendelettel létrehozott közös háttérirodai 
funkciókon.

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A fejlett 5G infrastruktúrák képezik 
majd a digitális és zöld átállást lehetővé 
tevő ökoszisztémák fejlesztésének, a 
következő lépésben pedig Európa 6G 
technológia elfogadásával kapcsolatos 
pozíciójának alapját. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
digitális ága, valamint a Digitális Európa 
program és az InvestEU lehetőséget kínál 
az 5G- és később a 6G-alapú digitális 
ökoszisztémák fejlesztésére. Figyelembe 
véve az ilyen kiépítési projektekben részt 
vevő köz- és magánszektorbeli érdekelt 
felek széles körét, elengedhetetlen a 
stratégiai menetrend kialakításának, a 

(91) A fejlett 5G infrastruktúrák képezik 
majd a digitális és zöld átállást lehetővé 
tevő ökoszisztémák fejlesztésének, a 
következő lépésben pedig Európa 6G 
technológia átlátható és nyílt 
elfogadásával kapcsolatos pozíciójának 
alapját, mivel a globális 6G szabványok 
kialakítása csökkentené a költségeket, 
hatékonyabb digitális ellátási láncokat 
hozna létre, és javítaná az innovációt. Az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF) digitális ága, valamint a Digitális 
Európa program és az InvestEU 
lehetőséget kínál az 5G- és később a 6G-
alapú digitális ökoszisztémák fejlesztésére. 
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programozáshoz való hozzájárulásnak, 
valamint az érdekelt felek ilyen 
programokkal kapcsolatos tájékoztatásának 
és bevonásának a koordinálása. E feladatok 
stratégiai alapjaként az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozásnak össze kell hangolnia a 
stratégiai megvalósítási ütemtervek 
kidolgozását a kiépítés releváns területein, 
például a közutak és a vasút mentén 
működő 5G rendszerek tekintetében. Ezen 
ütemterveknek többek között kiépítési 
ütemterveket, az együttműködési modellek 
főbb lehetőségeit és egyéb stratégiai 
kérdéseket kell meghatározniuk.

Figyelembe véve az ilyen kiépítési 
projektekben részt vevő köz- és 
magánszektorbeli érdekelt felek széles 
körét, elengedhetetlen a stratégiai 
menetrend kialakításának, a 
programozáshoz való hozzájárulásnak, 
valamint az érdekelt felek ilyen 
programokkal kapcsolatos tájékoztatásának 
és bevonásának a koordinálása. E feladatok 
stratégiai alapjaként az Intelligens 
Hálózatok és Szolgáltatások közös 
vállalkozásnak össze kell hangolnia a 
stratégiai megvalósítási ütemtervek 
kidolgozását a kiépítés releváns területein, 
például a közutak és a vasút mentén 
működő 5G rendszerek tekintetében. Ezen 
ütemterveknek többek között kiépítési 
ütemterveket, az együttműködési modellek 
főbb lehetőségeit és egyéb stratégiai 
kérdéseket kell meghatározniuk.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „működési tevékenységekhez 
nyújtott természetbeni hozzájárulások”: a 
magánszektorbeli tagok, azok 
csoporttagjai, a tagok/csoporttagok 
kapcsolódó szervezetei, a nemzetközi 
szervezetek és a közreműködő partnerek 
által nyújtott hozzájárulások, amelyek a 
közvetett cselekvések végrehajtása során 
általuk viselt elszámolható költségekből 
állnak, levonva ebből a közös vállalkozás, 
a közös vállalkozás részt vevő államai és 
az Unió e költségekhez nyújtott bármely 
más hozzájárulását, illetve – uniós 
finanszírozásban nem részesülő 
magánszektorbeli tagok esetében – a 
cselekvés végrehajtása során az általuk 
viselt költségekből állnak, amelyeket a 
szokásos számviteli gyakorlataik szerint 
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határoznak meg;

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

terén a nyitott gazdaság fenntartása 
mellett, az európai iparstratégiával és kkv-
stratégiával, más uniós politikákkal és az 
európai helyreállítási tervvel összhangban;

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ágazatközi és interdiszciplináris 
kutatás és innováció kritikus tömegének és 
tudományos képességeinek javítása Unió-
szerte;

a) az együttműködésen alapuló, 
ágazatközi és interdiszciplináris kutatás és 
innováció kritikus tömegének és 
tudományos és technológiai képességeinek 
javítása Unió-szerte;

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az innovatív megoldások, 
technológiák, szolgáltatások és készségek 
bevezetésének, igénybevételének és 
terjesztésének felgyorsítása a megerősített 
európai kutatási és innovációs 
ökoszisztémákban, többek között a 
végfelhasználók, köztük a kkv-k és induló 
innovatív vállalkozások, a polgárok, 
valamint a szabályozó és szabványügyi 
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testületek széles körű és korai bevonása és 
közös alkotás révén;

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az uniós képességek és erőforrások 
összekapcsolásán és teljes körű 
kihasználásán keresztül új termékek, 
technológiák, alkalmazások és 
szolgáltatások környezeti szempontú és 
termelékenységi javulásának 
megvalósítása.

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválóság megerősítése és 
terjesztése, többek között a szélesebb körű 
részvétel ösztönzésével az egész Unióban;

a) a kiválóság megerősítése és 
terjesztése, többek között a szélesebb körű 
részvétel és a földrajzi sokszínűség 
ösztönzésével az egész Unióban;

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tudományos kiválóság 
előmozdítása és jutalmazása, többek 
között annak biztosítása révén, hogy a 
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tevékenységek végrehajtása során 
figyelembe vegyék a legmodernebb 
tudományos és alapkutatási 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzetközi együttműködés 
megerősítése;

e) a nemzetközi együttműködés 
megerősítése, összhangban az Unió 
külpolitikai célkitűzéseivel és nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival, valamint az 
európai versenyképesség és ipari vezető 
szerep előmozdítása;

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a kutatási és innovációs 
eredmények hasznosításának ösztönzése, 
valamint az eredmények aktív terjesztése 
és hasznosítása, a szabványosításon, az 
innovatív megoldások beszerzésén és a 
kereskedelmi forgalmazást megelőző 
beszerzésen keresztül is, különösen a 
magánberuházások mozgósítása és a 
szakpolitika-fejlesztés érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a készségek és tapasztalatok 
szintjének emelése az egész Unióban a 
hallgatók, az egyetemi oktatók és a 
szakértők körében, ösztönözve a speciális 
egyetemi diplomák és oktatási programok 
fejlesztését a különböző területeken, 
különös figyelmet fordítva a nemi 
dimenzióra, és biztosítva a legszélesebb 
földrajzi lefedettséget az Unióban;

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) eredményes szinergiákat 
alakítanak ki a releváns uniós, nemzeti és 
regionális szintű tevékenységekkel és 
programokkal, illetve adott esetben 
megkeresik az azokból származó további 
finanszírozási lehetőségeket, különösen az 
innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlesztést támogató 
tevékenységekkel és programokkal, 
például az intelligens szakosodási 
stratégiákkal összhangban lévő kohéziós 
politikai alapokkal, valamint az európai 
pénzügyi intézményekkel, például az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal 
és az Európai Beruházási Bankkal, 
továbbá a jótékonysági alapítványokkal és 
trösztökkel;

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítják, hogy műveleteik 
hozzájáruljanak a stratégiai jellegű 
többéves tervezéshez, jelentéstételhez, 
nyomon követéshez és értékeléshez, 
valamint a Horizont Európára vonatkozó, a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. és 
47. cikkében] meghatározott egyéb 
követelményekhez, például a közös 
szakpolitikai visszajelzési keret 
végrehajtásához;

d) biztosítják, hogy műveleteik – a 
saját adminisztratív terheik vagy a 
kedvezményezettjeik adminisztratív 
terheinek növelése nélkül – 
hozzájáruljanak a stratégiai jellegű 
többéves tervezéshez, jelentéstételhez, 
nyomon követéshez és értékeléshez, 
valamint a Horizont Európára vonatkozó, a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. és 
47. cikkében] meghatározott egyéb 
követelményekhez, például a közös 
szakpolitikai visszajelzési keret 
végrehajtásához;

Or. en
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Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) előmozdítják a kkv-k és induló 
innovatív vállalkozások részvételét a 
tevékenységeikben, és biztosítják a kkv-k 
és induló innovatív vállalkozások 
tájékoztatását, összhangban a Horizont 
Európa célkitűzéseivel;

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) intézkedések kidolgozása annak 
érdekében, hogy a közös vállalkozások 
kutatási és innovációs tevékenységeihez 
újonnan érkezőket vonzzanak, valamint 
bővítsék az együttműködési hálózatokat;

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) mobilizálják az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez 
szükséges köz- és magánszektorbeli 
forrásokat;

f) mobilizálják az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez 
szükséges köz- és magánszektorbeli 
forrásokat, valamint lehetőség szerint 
további forrásokat;

Or. en
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Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés c) pontjának 
végrehajtása céljából a Bizottság világos, 
egyszerű és konkrét iránymutatásokat 
dolgoz ki a szinergiák különböző 
típusainak a közös vállalkozások általi 
megvalósítására vonatkozóan, mint 
például a források átcsoportosítása, az 
alternatív finanszírozás, a kumulatív 
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finanszírozás és az integrált finanszírozás.

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdéstől eltérve a 
Horizont Európa programhoz társult 
országban letelepedett bármely jogalany 
tagsági kérelmének elbírálása a Horizont 
Európa programból a közös 
vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás arányos növelésétől függ, 
amely az adott ország által a Horizont 
Európa programhoz nyújtott 
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hozzájárulások révén valósul meg.

Or. en

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2) bekezdéstől eltérve a 
Horizont Európa programhoz társult 
országban letelepedett bármely jogalany 
tagsági kérelmének elbírálásakor 
figyelembe veszik, hogy az említett 
jogalany tagsága bármilyen körülmények 
között ahhoz vezet-e, hogy további 
terheket rónak a közös vállalkozás alapító 
vagy társult tagjaira, vagy azok 
hozzájárulása válik szükségessé.

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közös vállalkozásoknak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, a második 
részben meghatározott maximális összegek 
erejéig fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. A második részben 
meghatározott uniós hozzájárulás harmadik 
országok hozzájárulásaival növelhető, ha 
ez utóbbiak a Horizont Európáról szóló 
rendelet 16. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban elérhetővé válnak, feltéve, 
hogy az Uniótól eltérő tagok, illetve 
csoporttagjaik vagy kapcsolódó 
szervezeteik hasonló összegű 
hozzájárulást nyújtanak.

Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
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10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A második részben meghatározott 
uniós hozzájárulás további előzetes 
juttatásokkal, valamint a 
versenybírságokból és a 
kötelezettségvállalások visszavonásából 
származó későbbi kiigazításokkal is 
növelhető, amint azok rendelkezésre 
állnak.

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ERFA, az ESZA+, az ETHAA, 
az EMVA és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által 
társfinanszírozott programokból származó 
pénzügyi hozzájárulások a részt vevő 
tagállam által a közös vállalkozásnak 
nyújtott hozzájárulásnak tekinthetők, 
amennyiben teljesülnek a 2021–2027-re 
vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 
rendelet releváns rendelkezéseiben, 
valamint az alapspecifikus rendeletekben 
előírt feltételek.

Or. en

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 

(2) A második rész eltérő 
rendelkezésének hiányában a 
magánszektorbeli tagok minden év március 
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31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, az egyes korábbi pénzügyi 
években teljesített hozzájárulások 
értékéről. Az említett hozzájárulások 
értékének megállapításához a költségeket 
az érintett jogalany szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának, a 
székhelye szerinti országban alkalmazandó 
számviteli standardoknak, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi számviteli 
standardoknak és nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardoknak megfelelően 
kell megállapítani. A költségeket egy, az 
érintett szervezet által kijelölt független 
külső könyvvizsgáló hitelesíti. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

31-ig jelentést tesznek irányító 
testületüknek az (1) bekezdés b) pontjában 
említett, a korábbi pénzügyi évben 
teljesített hozzájárulások értékéről. Az 
említett hozzájárulások értékének 
megállapításához a költségeket az érintett 
jogalany szokásos költségelszámolási 
gyakorlatának, a székhelye szerinti 
országban alkalmazandó számviteli 
standardoknak, valamint az alkalmazandó 
nemzetközi számviteli standardoknak és 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardoknak megfelelően kell 
megállapítani. A költségeket nem az 
érintett közös vállalkozás vagy egy uniós 
szerv ellenőrzi, azonban egy, az érintett 
szervezet által kijelölt független külső 
könyvvizsgáló hitelesíti. Az 
értékmegállapítási módszert az érintett 
közös vállalkozás ellenőrizheti, ha 
bizonytalanságok merülnek fel a hitelesítés 
során. Kellően meghatározott esetekben az 
irányító testület engedélyezheti 
átalányösszegek vagy egységköltségek 
alkalmazását a hozzájárulások értékének 
megállapításához.

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet alkalmazásában a 
kiegészítő tevékenységek során felmerült 
költségeket nem ellenőrzi sem az érintett 
közös vállalkozás, sem pedig valamely 
uniós szerv.

törölve

Or. en

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat



PR\1231917HU.docx 53/110 PE692.644v02-00

HU

11 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a közös vállalkozásnak 
juttatott uniós pénzügyi hozzájárulást 
megszüntetheti, arányosan csökkentheti 
vagy felfüggesztheti, illetve megindíthatja 
a 43. cikk szerinti végelszámolási eljárást a 
következő esetek bármelyikében:

(7) A Bizottság, miután aktiválta a 
Horizont Európaáról szóló rendelet 
37. cikkének (7) bekezdésében előírt 
kölcsönös biztosítási mechanizmust, a 
közös vállalkozásnak juttatott uniós 
pénzügyi hozzájárulást megszüntetheti, 
arányosan csökkentheti vagy 
felfüggesztheti, illetve megindíthatja a 43. 
cikk szerinti végelszámolási eljárást a 
következő esetek bármelyikében:

Or. en

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A munkaprogram elfogadása előtt minden 
részt vevő állam adott esetben indikatív 
kötelezettségvállalást tesz a közös 
vállalkozáshoz nyújtott nemzeti pénzügyi 
hozzájárulásuk összegére vonatkozóan.
A Horizont Európáról szóló rendelet 22. 
cikkében meghatározott kritériumokon 
túlmenően a munkaprogram 
mellékletként tartalmazhatja a nemzeti 
jogalanyokra vonatkozó támogathatósági 
kritériumokat.
Minden részt vevő állam a közös 
vállalkozást bízza meg a pályázatoknak a 
Horizont Európa szabályainak és 
kritériumainak megfelelő értékelésével.
A pályázatok kiválasztása az értékelő 
bizottság által rendelkezésre bocsátott 
rangsor alapján történik. Az irányító 
testület kellően indokolt esetekben eltérhet 
ettől a listától, különösen a portfólióalapú 
megközelítés általános 
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következetességének biztosítása 
érdekében.
Minden részt vevő államnak vétójoga van 
minden olyan kérdésben, amely a nemzeti 
stratégiai prioritások alapján a közös 
vállalkozáshoz nyújtott saját nemzeti 
pénzügyi hozzájárulásainak 
felhasználására vonatkozik.

Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozások az e rendelet 
elfogadását követő egy éven belül 
szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat kötnek a közös 
háttérirodai funkciókról, kivéve, ha a 
második rész másként rendelkezik, és arra 
is figyelemmel, hogy garantálni kell az 
Unió pénzügyi érdekeinek egyenértékű 
védelmét, ha a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokkal a közös 
vállalkozásokat bízzák meg. E funkciók 
közé tartoznak a következő területek, az 
életképesség megerősítésének 
függvényében és az erőforrások 
átvizsgálását követően:

(1) A közös vállalkozások közös 
háttérirodai funkciókat működtethetnek 
azáltal, hogy szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodásokat kötnek, 
kivéve, ha a második rész másként 
rendelkezik, és arra is figyelemmel, hogy 
garantálni kell az Unió pénzügyi 
érdekeinek egyenértékű védelmét, ha a 
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokkal a közös vállalkozásokat 
bízzák meg. E funkciók közé tartozhatnak 
a következő területek, az életképesség 
megerősítésének függvényében és az 
erőforrások átvizsgálását követően:

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás látja el az 

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 
háttérirodai funkciókat egy vagy több 
kiválasztott közös vállalkozás láthatja el az 
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összes többi közös vállalkozás számára. A 
koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

összes többi közös vállalkozás számára. A 
koherens szervezeti struktúra biztosítása 
érdekében az egymással összefüggő 
funkciókat egyazon közös vállalkozáson 
belül kell tartani.

Or. en

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös vállalkozáson belüli más 
feladatokhoz való újrabeosztásnak vagy a 
munkaszerződéseket nem érintő egyéb 
igazgatási megállapodásoknak a sérelme 
nélkül, az egy másik közös vállalkozás 
által működtetett közös háttérirodára 
átruházott funkcióhoz rendelt személyzet 
áthelyezhető e közös vállalkozáshoz. 
Amennyiben az érintett alkalmazott írásban 
közli ennek elutasítását, az alkalmazott 
szerződését a közös vállalkozás az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 47. cikkében említett feltételek 
szerint felmondhatja.

(4) A közös vállalkozáson belüli más 
feladatokhoz való újrabeosztásnak vagy a 
munkaszerződéseket nem érintő egyéb 
igazgatási megállapodásoknak a sérelme 
nélkül, az egy másik közös vállalkozásra 
átruházott funkcióhoz rendelt személyzet 
áthelyezhető e közös vállalkozáshoz. 
Amennyiben az érintett alkalmazott írásban 
közli ennek elutasítását, az alkalmazott 
szerződését a közös vállalkozás az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 47. cikkében említett feltételek 
szerint felmondhatja.

Or. en

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
személyzet, amelyet a közös 
háttérirodának otthont adó közös 
vállalkozáshoz helyeznek át, ugyanolyan 
típusú szerződéssel, besorolási csoporttal 
és besorolási fokozattal rendelkezik, és úgy 
kell tekinteni, mintha teljes szolgálatát az 

(5) A (4) bekezdésben említett 
személyzet, amelyet a konkrét közös 
funkciókat működtető közös 
vállalkozáshoz helyeznek át, ugyanolyan 
típusú szerződéssel, besorolási csoporttal 
és besorolási fokozattal rendelkezik, és úgy 
kell tekinteni, mintha teljes szolgálatát az 
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említett közös vállalkozásnál töltötte volna. említett közös vállalkozásnál töltötte volna.

Or. en

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányító testületen belül 
betöltött szerepében – a szinergiáknak és a 
kiegészítő jellegnek az együttműködésen 
alapuló kutatások tárgyát képező 
prioritások meghatározása során történő 
előmozdítása érdekében – a közös 
vállalkozás tevékenységei és az uniós 
finanszírozási programok vonatkozó 
tevékenységei közötti koordináció 
biztosítására törekszik.

A Bizottság az irányító testületen belül 
betöltött szerepében – a szinergiáknak és a 
kiegészítő jellegnek az együttműködésen 
alapuló kutatások tárgyát képező 
prioritások meghatározása során történő 
előmozdítása érdekében – a közös 
vállalkozás a párhuzamosságok elkerülése 
mellett tevékenységei és az uniós 
finanszírozási programok vonatkozó 
tevékenységei közötti koordináció 
biztosítására törekszik. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a közös 
vállalkozások megfelelő megbízatással, 
működési iránymutatásokkal és hatékony 
mechanizmusokkal rendelkezzenek az 
együttműködésen alapuló kutatási 
témákkal és az ezekből eredő projektekkel 
kapcsolatos szinergiák irányítására, 
kezelésére és megvalósítására.

Or. en

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja a közös vállalkozás 
kutatási és innovációs programja és az 
egyedi cselekvések bizottsági 
prioritásokhoz és a stratégiai kutatási és 
innovációs tervhez viszonyított 
előrehaladásának fokozott és időbeni 
figyelemmel kísérését, és szükség esetén 

a) biztosítja a közös vállalkozás 
kutatási és innovációs programja és az 
egyedi cselekvések uniós prioritásokhoz és 
a stratégiai kutatási és innovációs tervhez 
viszonyított előrehaladásának fokozott és 
időbeni figyelemmel kísérését, és szükség 
esetén korrekciós intézkedéseket hoz annak 
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korrekciós intézkedéseket hoz annak 
biztosítására, hogy a közös vállalkozás 
teljesítse célkitűzéseit;

biztosítására, hogy a közös vállalkozás 
teljesítse célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elbírálja, elfogadja vagy elutasítja a 
leendő közreműködő partnerek kérelmeit a 
9. cikknek megfelelően;

c) elbírálja, elfogadja vagy elutasítja a 
leendő közreműködő partnerek kérelmeit a 
9. cikknek megfelelően, adott esetben a 
19. cikknek megfelelően figyelembe véve a 
tudományos tanácsadó szerv tanácsát;

Or. en

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) intézkedéseket fogad el annak 
érdekében, hogy a közös vállalkozás 
tevékenységei és fellépései vonzzák az 
újonnan érkezőket, különösen a kkv-kat, 
az egyetemeket és a kutatóhelyeket;

Or. en

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) értékeli a konszolidált éves 
tevékenységi jelentést, beleértve a 
kapcsolódó kiadásokat és a más európai 

n) értékeli és jóváhagyja a 
konszolidált éves tevékenységi jelentést, 
beleértve a kapcsolódó kiadásokat és a más 
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partnerségekkel közös pályázati 
felhívásokra szánt költségvetést;

európai partnerségekkel közös pályázati 
felhívásokra szánt költségvetést;

Or. en

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – y pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

y) 2022 végéig tervet fogad el a közös 
vállalkozásnak a Horizont Európa 
keretében nyújtott finanszírozásból való 
fokozatos kivezetésére az ügyvezető 
igazgató ajánlása alapján;

y) 2025 végéig tervet fogad el a közös 
vállalkozásnak a Horizont Európa 
keretében nyújtott finanszírozásból való 
fokozatos kivezetésére az ügyvezető 
igazgató ajánlása alapján;

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki érdemei és képességei 
alapján, a Bizottság által javasolt jelöltek 
listájáról, a nemek egyensúlyának elvét 
tiszteletben tartó, nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárásban.

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki érdemei és képességei 
alapján, a Bizottság által javasolt jelöltek 
listájáról, a nemek egyensúlyának és a 
földrajzi egyensúly elvét tiszteletben tartó, 
nyílt és átlátható kiválasztási eljárásban.

Or. en

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjaival folytatott 
konzultációt követően tesz javaslatot az 
ügyvezető igazgatói tisztség jelöltjeinek 

(2) A Bizottság a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjaival folytatott 
konzultációt követően tesz javaslatot az 
ügyvezető igazgatói tisztség jelöltjeinek 
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listájára. E konzultáció céljából a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai közös 
megegyezéssel kijelölik képviselőiket és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről.

listájára. A jelöltek listája legalább két 
különböző nemű jelöltet tartalmaz. A 
Bizottság mindent megtesz a nemek 
egyenlő képviseletének biztosítása 
érdekében. E konzultáció céljából a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai közös 
megegyezéssel kijelölik képviselőiket és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről.

A kiválasztási eljárás lefolytatása során a 
Bizottság betartja az átláthatóság 
legmagasabb szintű normáit, többek 
között azáltal, hogy világos időbeli 
ütemezést és megfelelő információkat 
nyújt a jelölteknek, valamint 
nyilvánosságra hozza az eredményeket.

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) figyelemmel kíséri az újonnan 
érkezőket, különösen a kkv-kat, az 
egyetemeket és a kutatóintézeteket vonzó 
intézkedések végrehajtását;

Or. en

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) védi az Unió pénzügyi érdekeit a 
csalás, korrupció és egyéb jogellenes 
tevékenységek elleni megelőző 
intézkedések alkalmazásával, hatékony 
ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok 
észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 

q) védi az Unió és az Uniótól eltérő 
tagok pénzügyi érdekeit a csalás, a 
korrupció és egyéb jogellenes 
tevékenységek elleni megelőző 
intézkedések alkalmazásával, hatékony 
ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok 
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összegek behajtásával és adott esetben 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
igazgatási és pénzügyi szankciókkal;

észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásával és adott esetben 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
igazgatási és pénzügyi szankciókkal;

Or. en

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja a közös vállalkozás tagjai 
és egyéb szervei számára a feladataik 
ellátásához szükséges, vonatkozó 
információkat és támogatást;

c) megfelelő időben biztosítja a közös 
vállalkozás tagjai és egyéb szervei számára 
a feladataik ellátásához szükséges, 
vonatkozó információkat és támogatást;

Or. en

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozások független 
tudományos tanácsadást kérnek az alábbiak 
révén:

(1) Ha a második rész nem 
rendelkezik másként, a közös 
vállalkozások független tudományos 
tanácsadást kérnek az alábbiak révén:

a) a második részben meghatározott 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 
és e cikk rendelkezéseire is figyelemmel a 
közös vállalkozás által létrehozandó 
tudományos tanácsadó szerv vagy annak 
tagjai; és/vagy

a második részben meghatározott 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 
és e cikk rendelkezéseire is figyelemmel a 
közös vállalkozás által létrehozandó 
tudományos tanácsadó szerv.

b) az irányító testület által a közös 
vállalkozáshoz intézett, külső szakértők 
bevonása iránti eseti kérések konkrét 
kérdésekben.

Adott esetben a közös vállalkozás külső ad 
hoc szakértőket kérhet konkrét 
kérdésekben.

Kivételes és kellően indokolt esetben a 
közös vállalkozásnak az Uniótól eltérő 
tagjai is elláthatják a tudományos 
tanácsadói funkció egy részét, feltéve, 
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hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

Or. en

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tudományos tanácsadó szerv 
tagjai körében kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük a közös 
vállalkozás tevékenységi körével 
foglalkozó szakértőknek, figyelembe véve 
a nemek egyensúlyát is. A tudományos 
tanácsadó szerv tagjainak együttesen 
rendelkezniük kell a műszaki területre 
vonatkozó szükséges kompetenciákkal és 
szakértelemmel ahhoz, hogy 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tegyenek a közös vállalkozás számára, 
figyelembe véve ezen ajánlások 
társadalmi-gazdasági hatását és a közös 
vállalkozás célkitűzéseit.

(2) A tudományos tanácsadó szerv 
tagjai körében kiegyensúlyozott 
képviselettel kell rendelkezniük a közös 
vállalkozás tevékenységi körével 
foglalkozó szakértőknek, figyelembe véve 
a nemek egyensúlyát és a földrajzi 
egyensúlyt is. A tudományos tanácsadó 
szerv tagjainak együttesen rendelkezniük 
kell a műszaki területre vonatkozó 
szükséges kompetenciákkal és 
szakértelemmel ahhoz, hogy 
tudományosan megalapozott ajánlásokat 
tegyenek a közös vállalkozás számára, 
figyelembe véve ezen ajánlások környezeti 
és társadalmi-gazdasági hatását és a közös 
vállalkozás célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányító testület határozza meg a 
tudományos tanácsadó szerv összetételére 
vonatkozó konkrét szempontokat és a 
kiválasztási eljárást, valamint nevezi ki 
annak tagjait. Az irányító testület adott 
esetben figyelembe veszi az államok 
képviselőinek csoportja által javasolt 
lehetséges jelölteket is.

(4) Az irányító testület határozza meg a 
tudományos tanácsadó szerv összetételére 
vonatkozó konkrét szempontokat és a nyílt 
és átlátható kiválasztási eljárást, valamint 
nevezi ki annak tagjait.

Or. en
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Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) értékeli a lehetséges hozzájáruló 
partnerek pályázatait, és tanácsot ad 
ezekről az irányító testületnek;

Or. en

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az államok képviselői csoportjának 
az elnöke felkérhet más személyeket – így 
különösen az Unión belüli releváns 
szövetségi vagy regionális hatóságoknak, a 
kkv-k szövetségeinek vagy a közös 
vállalkozás más szerveinek a képviselőit – 
is, hogy ülésein megfigyelőként részt 
vegyenek.

(5) Az államok képviselői csoportjának 
az elnöke felkérhet más személyeket – így 
különösen az Unión belüli releváns 
szövetségi vagy regionális hatóságoknak, a 
kkv-k vagy az ipar szövetségeinek vagy a 
közös vállalkozás más szerveinek a 
képviselőit – is, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyenek.

Or. en

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 7 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kkv-k bevonása. e) kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások bevonása.

Or. en

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
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20 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Feladatainak ellátása során az 
államok képviselőinek csoportja betartja a 
31. és 40. cikkben meghatározott 
titoktartási és összeférhetetlenségi 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek csoportja nyitva 
áll a közös vállalkozás szakterületén 
tevékenykedő valamennyi köz- és 
magánszektorbeli érdekelt fél előtt, 
ideértve a szervezett csoportokat, valamint 
a tagállamokból, a társult országokból és 
más országokból származó nemzetközi 
érdekcsoportok előtt.

(2) Az érdekelt felek csoportja nyitva 
áll a közös vállalkozás szakterületén 
tevékenykedő valamennyi köz- és 
magánszektorbeli érdekelt fél előtt, 
ideértve a szervezett csoportokat és adott 
esetben a nonprofit civil társadalmi 
szervezeteket, valamint a tagállamokból, a 
társult országokból és más országokból 
származó nemzetközi érdekcsoportok előtt.

Or. en

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Feladatainak ellátása során az 
államok képviselőinek csoportja betartja a 
31. és 40. cikkben meghatározott 
titoktartási és összeférhetetlenségi 
szabályokat.

Or. en
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Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkaprogramot a végrehajtását 
megelőző év végéig kell elfogadni. A 
munkaprogramot közzé kell tenni a közös 
vállalkozás honlapján, és a Horizont 
Európa átfogó stratégiájával való 
koordináció támogatása érdekében 
tájékoztatás céljából meg kell osztani az 
érintett klaszterek programbizottságával.

(2) A munkaprogramot a végrehajtását 
megelőző év végéig kell elfogadni. A 
munkaprogramot közzé kell tenni a közös 
vállalkozás és a Horizont Európa 
honlapján és a közös e-adatbázisban, és a 
Horizont Európa átfogó stratégiájával való 
koordináció támogatása érdekében 
tájékoztatás céljából meg kell osztani az 
érintett klaszterek programbizottságának 
összetételével.

Or. en

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az éves költségvetést az uniós 
pénzügyi hozzájárulásnak az Unió 
költségvetésében megállapított összege 
figyelembevétele céljából ki kell igazítani.

(5) Az éves költségvetést az uniós 
pénzügyi hozzájárulásnak az Unió 
általános költségvetésében megállapított 
összege és az Uniótól eltérő tagok 
pénzügyi hozzájárulásának összege 
figyelembevétele céljából ki kell igazítani.

Or. en

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjai nem teljesítik a 
hozzájárulásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásukat, az ügyvezető 
igazgató erről írásban értesíti őket, és 

(6) Amennyiben a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjai nem teljesítik a 
hozzájárulásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásukat, az ügyvezető 
igazgató erről írásban értesíti őket, és 
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észszerű határidőt állapít meg a mulasztás 
pótlására. Amennyiben ezen időszak 
lejártáig az Uniótól eltérő érintett tag 
továbbra sem teljesít, az ügyvezető 
igazgató tájékoztatja a Bizottságot a 
lehetséges intézkedésekről, valamint az 
érintett tagot arról, hogy a 11. cikk (9) 
bekezdésével összhangban kizárják őt az 
irányító testületben való szavazásból.

észszerű határidőt állapít meg a mulasztás 
pótlására. Amennyiben ezen időszak 
lejártáig az Uniótól eltérő érintett tag 
továbbra sem teljesít, az ügyvezető 
igazgató tájékoztatja a Bizottságot és a 
részt vevő államokat a lehetséges 
intézkedésekről, valamint az érintett tagot 
arról, hogy a 11. cikk (9) bekezdésével 
összhangban kizárják őt az irányító 
testületben való szavazásból.

Or. en

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérve, 
az e rendelet végrehajtásának 
eredményeként létrejövő szerződéseknek, 
megállapodásoknak és határozatoknak 
tartalmazniuk kell olyan rendelkezéseket, 
amelyek kifejezetten felhatalmazzák a 
Bizottságot, a megfelelő közös 
vállalkozást, a Számvevőszéket, az EPPO-t 
és az OLAF-ot az ilyen ellenőrzések, 
helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésére, az adott szervezet 
hatásköreinek megfelelően.

(4) Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérve, 
az e rendelet végrehajtásának 
eredményeként létrejövő szerződéseknek, 
megállapodásoknak és határozatoknak 
tartalmazniuk kell olyan rendelkezéseket, 
amelyek kifejezetten felhatalmazzák a 
Bizottságot, a megfelelő közös 
vállalkozást, a Számvevőszéket, az EPPO-t 
és az OLAF-ot az ilyen ellenőrzések, 
helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésére, az adott szervezet 
hatásköreinek megfelelően, a közös 
vállalkozás adminisztratív terheinek 
növelése nélkül.

Or. en

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetett cselekvések kiadásainak 
utólagos ellenőrzését a Horizont Európáról 
szóló rendelet [48. cikkének] megfelelően 

A közvetett cselekvések kiadásainak 
utólagos ellenőrzését a Horizont Európáról 
szóló rendelet [48. cikkének] megfelelően 
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kell elvégezni, a Horizont Európa közvetett 
cselekvéseinek részeként, különösen az 
említett rendelet [48. cikkének (2) 
bekezdésében] említett ellenőrzési 
stratégiával összhangban.

kell elvégezni, a Horizont Európa közvetett 
cselekvéseinek részeként, különösen az 
említett rendelet [48. cikkének (2) 
bekezdésében] említett ellenőrzési 
stratégiával összhangban, a közös 
vállalkozás adminisztratív terheinek 
növelése nélkül. Azokat a résztvevőket, 
akik nem kapnak finanszírozást az 
Uniótól, a saját költségeik tekintetében 
nem vetik alá pénzügyi ellenőrzésnek, 
felülvizsgálatnak és ellenőrzéseknek.

Or. en

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság belső ellenőre 
ugyanazon hatásköröket gyakorolhatja a 
közös vállalkozás felett, mint a Bizottság 
tekintetében.

(1) A Bizottság belső ellenőre 
ugyanazon hatásköröket gyakorolhatja a 
közös vállalkozás felett, mint a Bizottság 
tekintetében, és intézkedéseket hoz a közös 
vállalkozás adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás hozzáférést 
enged az uniós intézmények, szervek, 
hivatalok vagy ügynökségek számára az 
általa finanszírozott közvetett 
cselekvésekkel kapcsolatos minden 
információhoz. Ezen információ magában 
foglalja a közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseiben részt vevő 
kedvezményezettek eredményeit, vagy 
bármely más információt, amelyet az uniós 

(1) A közös vállalkozás hozzáférést 
enged az uniós intézmények, szervek, 
hivatalok vagy ügynökségek számára az 
általa finanszírozott közvetett 
cselekvésekkel kapcsolatos minden 
információhoz. Ezen információ magában 
foglalja a közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseiben részt vevő 
kedvezményezettek eredményeit, vagy 
bármely más információt, amelyet az uniós 
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szakpolitikák vagy programok 
kidolgozásához, végrehajtásához, 
figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez 
szükségesnek ítélnek. E hozzáférési 
jogoknak a nem kereskedelmi és nem 
versenyalapú használatra kell 
korlátozódniuk, és összhangban kell 
lenniük az alkalmazandó titoktartási 
szabályokkal.

szakpolitikák vagy programok 
kidolgozásához, végrehajtásához, 
figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez 
szükségesnek ítélnek. E hozzáférési 
jogoknak a nem kereskedelmi és nem 
versenyalapú használatra kell 
korlátozódniuk, megfelelő informatikai 
biztonsági és információbiztonsági 
normákat kell alkalmazni rájuk, meg kell 
felelniük a szükségesség és arányosság 
elvének, és összhangban kell lenniük a 
személyes adatok védelmével és az 
alkalmazandó titoktartási szabályokkal.

Or. en

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós szakpolitikák és 
programok kidolgozása, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése céljából 
a közös vállalkozás ellátja a Bizottságot a 
benyújtott pályázatokban foglalt 
információval.

(2) Az uniós szakpolitikák és 
programok kidolgozása, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése céljából 
a közös vállalkozás ellátja a Bizottságot a 
benyújtott pályázatokban foglalt 
információval. A közös vállalkozások által 
benyújtott és finanszírozott projektekkel 
kapcsolatos összes releváns adatot fel kell 
venni a Horizont Európa egységes 
adatbázisába.

Or. en

Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyi erőforrásokat az egyes 
közös vállalkozások létszámtervében kell 
meghatározni, az éves költségvetésnek 
megfelelően besorolási csoportok és 

(2) A személyi erőforrásokat a közös 
vállalkozás létszámtervében kell 
meghatározni, és azoknak az éves 
költségvetésnek megfelelően kellően 
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besorolási fokozatok szerinti bontásban 
feltüntetve az ideiglenes álláshelyek 
számát, valamint a szerződéses 
alkalmazottak teljes munkaidős 
egyenértékben kifejezett létszámát.

tükrözniük kell az adott területen a 
legmagasabb szintű munkaerő-felvétel 
biztosításához szükséges álláshelyek 
számát és a besorolási fokozatokat, 
feltüntetve besorolási csoportok és 
besorolási fokozatok szerinti bontásban az 
ideiglenes álláshelyek számát, valamint a 
szerződéses alkalmazottak teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezett 
létszámát.

Or. en

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hozzájárulás a negatív kibocsátású 
technológiákat alkalmazó megoldások 
azonosításához, különös tekintettel a 
biomassza és a szén-dioxid-leválasztási, -
hasznosítási és -tárolási technológiák 
kombinálására;

Or. en

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) kommunikálja az innovatív 
bioalapú megoldásokat a politikai 
döntéshozók, az ipar, a nem kormányzati 
szervezetek és általában a fogyasztók felé, 
és népszerűsíti e megoldásokat a körükben.

j) kommunikálja az innovatív 
bioalapú megoldásokat a politikai 
döntéshozók, az ipar, a kkv-k, az induló 
innovatív vállalkozások, a nem 
kormányzati szervezetek és általában a 
fogyasztók felé, és népszerűsíti e 
megoldásokat a körükben.

Or. en
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Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bioalapú Iparágak Konzorciuma, 
amely a belga jog szerint létrehozott 
nonprofit szervezet, amelynek székhelye 
Brüsszelben (Belgium) található; miután 
értesítést küldött arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
feltétel nélkül csatlakozik a Körforgásos és 
Bioalapú Európai Gazdaság közös 
vállalkozáshoz;

b) a Bioalapú Iparágak Konzorciuma, 
amely a belga jog szerint létrehozott 
nonprofit szervezet, amelynek székhelye 
Brüsszelben (Belgium) található; miután 
értesítést küldött arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakozik a Körforgásos és Bioalapú 
Európai Gazdaság közös vállalkozáshoz;

Or. en

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiépítési csoportok 
összetételének biztosítania kell a megfelelő 
tematikus fókuszt és a bioalapú 
innovációban érdekelt felek 
reprezentativitását. A Bioalapú Iparágak 
Konzorcium tagjaitól, azok csoporttagjaitól 
vagy kapcsolódó szervezeteitől eltérő 
bármely érdekelt fél jelezheti, hogy tagja 
kíván lenni a kiépítési csoportnak. Az 
irányító testület meghatározza a kiépítési 
csoportok tervezett méretét és összetételét, 
a megbízatások időtartamát és a tagság 
megújításának lehetőségét, és kiválasztja a 
csoportok tagjait. A tagok jegyzékét 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2) A kiépítési csoportok 
összetételének biztosítania kell a megfelelő 
tematikus fókuszt és a bioalapú 
innovációban érdekelt felek 
reprezentativitását. A Bioalapú Iparágak 
Konzorcium tagjaitól, azok csoporttagjaitól 
vagy kapcsolódó szervezeteitől eltérő 
bármely érdekelt fél jelezheti, hogy tagja 
kíván lenni a kiépítési csoportnak. A 
kiépítési csoportok összetételének 
meghatározása során törekedni kell az 
érdekelt felek lehető legszélesebb körének 
képviseletére, ideértve a primer szektort 
(mezőgazdaság, akvakultúra, halászat és 
erdőgazdálkodás), valamint a hulladékok, 
a maradékanyagok és a mellékáramok 
szolgáltatóit, a regionális hatóságokat és a 
befektetőket, a piaci hiányosságok és a 
fenntarthatatlan bioalapú folyamatok 
megelőzésének szándékával. Az irányító 
testület meghatározza a kiépítési csoportok 
tervezett méretét és összetételét, a 
megbízatások időtartamát és a tagság 
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megújításának lehetőségét, és kiválasztja a 
csoportok tagjait. A tagok jegyzékét 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klímasemleges légi közlekedési 
kutatási és innovációs értékláncok – 
beleértve a tudományos köröket, a 
kutatóhelyeket, az ipart és a kkv-kat – 
bővítése és integrálásának előmozdítása, 
többek között a más kapcsolódó nemzeti és 
európai programokkal fennálló szinergiák 
kiaknázása révén.

c) a klímasemleges légi közlekedési 
kutatási és innovációs értékláncok – 
beleértve a tudományos köröket, a 
kutatóhelyeket, az ipart, a kkv-kat és az 
induló innovatív vállalkozásokat – 
bővítése és integrálásának előmozdítása, 
többek között a más kapcsolódó nemzeti és 
európai programokkal fennálló szinergiák 
kiaknázása révén.

Or. en

Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nyomon követi és értékeli az 55. 
cikkben meghatározott általános és egyedi 
célkitűzések megvalósítása terén elért 
technológiai fejlődést, és elősegíti az 
adatokhoz és információkhoz való teljes 
körű hozzáférést a Bizottság közvetlen 
felügyelete mellett végzett légi közlekedési 
kutatás és innováció független 
hatásvizsgálatához;

b) nyomon követi és értékeli az 55. 
cikkben meghatározott általános és egyedi 
célkitűzések megvalósítása terén elért 
technológiai fejlődést, és elősegíti az 
adatokhoz és információkhoz való teljes 
körű hozzáférést a légi közlekedési kutatás 
és innováció független hatásvizsgálatához;

Or. en
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Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) mechanizmusok dolgoz ki a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás 
tevékenységei és a nemzeti helyreállítási 
tervek végrehajtása közötti koordináció és 
összehangolás fokozására;

Or. en

Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) előmozdítja a nemzeti kutatási és 
innovációs programokkal való 
koordinációt, lehetővé téve egy előzetes 
együttműködési menetrend kidolgozását 
és egyes tevékenységek közös 
végrehajtását a kutatási programok 
szinkronizálásából származó ösztönző 
hatás maximalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az I. mellékletben felsorolt alapító 
tagok, miután értesítést küldtek arról a 
döntésükről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján feltétel nélkül 
csatlakoznak a Tiszta Légi Közlekedés 
közös vállalkozáshoz;

b) az I. mellékletben felsorolt alapító 
tagok, miután értesítést küldtek arról a 
döntésükről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján csatlakoznak a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozáshoz, 
amely a kapott uniós finanszírozás és 
lekötött természetbeni hozzájárulás közötti 
méltányos egyensúlyon alapul;
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Or. en

Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa programból a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – legfeljebb 1 700 
000 000 EUR, amelyből legfeljebb 39 223 
000 EUR igazgatási költségekre nyújtható. 
Az uniós hozzájárulás harmadik országok 
hozzájárulásaival növelhető, amennyiben 
ez utóbbiak rendelkezésre állnak.

A Horizont Európa programból a Tiszta 
Légi Közlekedés közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – 2 500 000 000 
EUR, amelyből legfeljebb 39 223 000 EUR 
igazgatási költségekre nyújtható. Az uniós 
hozzájárulás harmadik országok 
hozzájárulásaival növelhető a kiutalt 
összegek eredményes kiigazításán, 
valamint a versenybírságokon és a 
kötelezettségvállalások visszavonásán 
keresztül, amikor ez utóbbiak 
rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai a 3. 
cikkben meghatározott időszak alatt 
összesen legalább 3 039 223 000 EUR 
összegű hozzájárulást fizetnek, vagy 
gondoskodnak arról, hogy csoporttagjaik 
vagy kapcsolódó szervezeteik befizessék e 
hozzájárulást, beleértve legfeljebb 39 223 
000 EUR-t igazgatási költségekre.

(1) A Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai a 3. 
cikkben meghatározott időszak alatt 
összesen legfeljebb 3 000 000 000 EUR 
összegű hozzájárulást fizetnek együttesen, 
vagy gondoskodnak arról, hogy 
csoporttagjaik vagy kapcsolódó 
szervezeteik befizessék e hozzájárulást, 
beleértve legfeljebb 39 223 000 EUR-t 
igazgatási költségekre.

Or. en
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Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás közvetett cselekvései által 
lefedett, de az ilyen közvetett cselekvések 
keretében nem finanszírozott 
tevékenységek;

a) a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás projektjeinek valamennyi, nem 
uniós finanszírozású részére kiterjedő 
tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a 
közös vállalkozás munkaprogramjának 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagoknak az 
alapító tagok és a társult tagok által, illetve 
közülük kiválasztott kilenc képviselője, 
biztosítva a repüléstechnikai értéklánc – 
például a légi járművek integrátorai, a 
hajtóműgyártók és a berendezésgyártók – 
kiegyensúlyozott képviseletét. Az irányító 
testület eljárási szabályzatában rotációs 
mechanizmust hoz létre az Uniótól eltérő 
tagok helyeinek elosztására. A kiválasztott 
képviselők közé tartozik az európai kkv-k 
legalább egy képviselője, a kutatóhelyek 
egy képviselője és a tudományos 
intézmények egy képviselője.

b) az Uniótól eltérő tagoknak az 
alapító tagok és a társult tagok által, illetve 
közülük kiválasztott tizenkét képviselője, 
biztosítva a repüléstechnikai értéklánc – 
például a légi járművek gyártói, a 
hajtóműgyártók és a berendezésgyártók – 
kiegyensúlyozott képviseletét. Az irányító 
testület eljárási szabályzatában rotációs 
mechanizmust hoz létre az Uniótól eltérő 
tagok helyeinek elosztására, figyelembe 
véve a nemek közötti egyensúlyt. A 
kiválasztott képviselők közé tartozik az 
európai kkv-k legalább két képviselője, a 
társult tagok egy képviselője, a 
kutatóhelyek egy képviselője és a 
tudományos intézmények egy képviselője.

Or. en

Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
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65 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság és az uniós szervek 
megfelelő számú képviselője, az Unió 
irányító testületbe delegált képviselői 
döntésének megfelelően;

a) a Bizottság és az uniós szervek két 
képviselője, az Unió irányító testületbe 
delegált képviselői döntésének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás ügyvezető igazgató által 
delegált két magas rangú képviselője;

c) a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás ügyvezető igazgató által 
delegált két magas rangú képviselője 
megfigyelőként;

Or. en

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) javaslatot tesz a program technikai 
hatálya felülvizsgálatának vagy 
optimalizálásának irányító testület általi 
megvitatására és végleges eldöntésére 
annak érdekében, hogy a Tiszta Légi 
Közlekedés közös vállalkozás 
munkaprogramja és célkitűzései 
összhangba kerüljenek a teljes Horizont 
Európával és más európai partnerségek 
kapcsolódó munkaprogramjaival;

d) a program lehetséges hatásának 
független teljesítményértékelése és 
elemzése alapján javaslatot tesz a 
stratégiai kutatási és innovációs terv és a 
program technikai hatálya 
felülvizsgálatának vagy optimalizálásának 
irányító testület általi megvitatására és 
végleges eldöntésére annak érdekében, 
hogy a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás munkaprogramja és 
célkitűzései összhangban maradjanak a 
Horizont Európa általános célkitűzéseivel 
és más európai partnerségek kapcsolódó 
munkaprogramjaival;

Or. en
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Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás ügyvezető igazgatója a 
következő feladatokat is ellátja:

A 18. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás ügyvezető igazgatója az 
irányító testület iránymutatása és 
utasítása alapján a következő feladatokat 
is ellátja:

Or. en

Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az átfedések elkerülése és a 
szinergiák előmozdítása érdekében 
elősegíti a Tiszta Légi Közlekedés közös 
vállalkozás tevékenységei és a Horizont 
Európán belüli vonatkozó kutatási és 
innovációs tevékenységek Bizottság általi 
koordinálását a műszaki bizottság 
tanácsával összhangban;

d) az átfedések elkerülése és a 
szinergiák előmozdítása, valamint az 
együttműködésen alapuló kutatás témáit 
és a stratégiai kutatási és innovációs terv 
ebből eredő projektjeit összekapcsoló 
megfelelő működési mechanizmusok 
meghatározása érdekében a Bizottsággal 
szorosan együttműködve és a műszaki 
bizottság tanácsával összhangban felel a 
Tiszta Légi Közlekedés közös vállalkozás 
tevékenységei és a Horizont Európán belüli 
vonatkozó kutatási és innovációs 
tevékenységek Bizottság általi 
koordinálásáért, hogy irányítsa és 
végrehajtsa ezeket a tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
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66 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) biztosítja, hogy a közös vállalkozás 
elősegítse az adatokhoz és információkhoz 
való teljes körű hozzáférést a Bizottság 
közvetlen felügyelete mellett végzett légi 
közlekedési kutatás és innováció független 
hatásvizsgálata céljából, és megtesz 
minden szükséges intézkedést annak 
biztosítására, hogy e folyamat független 
legyen magától a Tiszta Légi Közlekedés 
közös vállalkozástól, például közbeszerzés, 
független értékelések, felülvizsgálatok 
vagy eseti elemzések révén. A program 
ellenőrzési és értékelési jelentését évente 
egyszer be kell nyújtani az irányító 
testületnek;

g) biztosítja, hogy a közös vállalkozás 
elősegítse az adatokhoz és információkhoz 
való teljes körű hozzáférést a légi 
közlekedési kutatás és innováció független 
hatásvizsgálata céljából, és megtesz 
minden szükséges intézkedést annak 
biztosítására, hogy e folyamat független 
legyen magától a Tiszta Légi Közlekedés 
közös vállalkozástól, például közbeszerzés, 
független értékelések, felülvizsgálatok 
vagy eseti elemzések révén, anélkül hogy 
bármilyen adminisztratív terhet róna a 
közös vállalkozásra. A program ellenőrzési 
és értékelési jelentését évente egyszer be 
kell nyújtani az irányító testületnek;

Or. en

Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tiszta hidrogén uniós értéklánca 
versenyképességének megerősítése, 
különösen az érintett kkv-k támogatása 
céljából, az innovatív, versenyképes tiszta 
megoldások piacra lépésének 
felgyorsításával;

c) a tiszta hidrogén uniós értéklánca 
versenyképességének megerősítése, 
különösen az érintett kkv-k és induló 
innovatív vállalkozások támogatása 
céljából, az innovatív, versenyképes tiszta 
megoldások piacra lépésének 
felgyorsításával;

Or. en

Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tisztahidrogén-megoldások c) tisztahidrogén-megoldások 
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demonstrációja a helyi, regionális és uniós 
szintű bevezetés céljából, kitérve a 
közlekedési ágazat és az energiaigényes 
iparágak, valamint egyéb alkalmazások 
tekintetében a megújulóenergia-termelésre, 
-elosztásra, -tárolásra és -felhasználásra;

demonstrációja a helyi, regionális és uniós 
szintű bevezetés céljából, kitérve a 
közlekedési ágazat és az energiaigényes 
iparágak, valamint egyéb alkalmazások 
tekintetében a megújulóenergia-termelésre, 
-elosztásra, -tárolásra és -felhasználásra, 
valamint a szén-dioxid-leválasztásra, -
hasznosításra és -tárolásra;

Or. en

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az innovatív beruházások növelése 
a végfelhasználói ágazatokban, különös 
tekintettel a közlekedési ágazatra, az 
áttörést hozó megoldások és technológiák 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság szakpolitikai előjogai 
ellenére, a Bizottság szakpolitikai 
iránymutatása és felügyelete mellett 
hozzájárul szabályozások és szabványok 
kidolgozásához a piacra lépés akadályainak 
felszámolása, valamint a belső piacon és 
globális szinten a felcserélhetőség, az 
interoperabilitás és a kereskedelem 
támogatása érdekében;

b) a Bizottság szakpolitikai előjogai 
ellenére, a Bizottság szakpolitikai 
iránymutatása és felügyelete mellett 
hozzájárul szabályozások és szabványok 
kidolgozásához különösen a kkv-k és 
induló innovatív vállalkozások 
tekintetében a piacra lépés akadályainak 
felszámolása, valamint a belső piacon és 
globális szinten a felcserélhetőség, az 
interoperabilitás és a kereskedelem 
támogatása érdekében;

Or. en
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Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) támogatja a Bizottságot a 
hidrogénstratégiával kapcsolatos 
nemzetközi kezdeményezéseiben, például a 
Hidrogéngazdasági Nemzetközi 
Partnerségben (IPHE), az Innovációs 
küldetésben és a tiszta energiáról szóló 
miniszteri szintű 
hidrogénkezdeményezésben.

c) támogatja a Bizottságot a 
hidrogénstratégiával kapcsolatos 
nemzetközi kezdeményezéseiben, és 
technikai szakértelmet biztosít számára, 
például a Hidrogéngazdasági Nemzetközi 
Partnerségben (IPHE), az Innovációs 
küldetésben és a tiszta energiáról szóló 
miniszteri szintű 
hidrogénkezdeményezésben, beleértve az 
említett nemzetközi kezdeményezések 
találkozóin való részvételt is.

Or. en

Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Hydrogen Europe AISBL, a belga 
jog alapján létrehozott nonprofit szervezet 
(cégjegyzékszám: 890 025 478), amelynek 
székhelye Brüsszelben (Belgium) található 
(a továbbiakban: ipari csoport), miután 
értesítést küldött arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
feltétel nélkül csatlakozik a Tiszta 
Hidrogén közös vállalkozáshoz;

b) a Hydrogen Europe AISBL, a belga 
jog alapján létrehozott nonprofit szervezet 
(cégjegyzékszám: 890 025 478), amelynek 
székhelye Brüsszelben (Belgium) található 
(a továbbiakban: ipari csoport), miután 
értesítést küldött arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakozik a Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozáshoz;

Or. en

Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
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73 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Hydrogen Europe Research 
AISBL, a belga jog alapján létrehozott 
nonprofit szervezet (cégjegyzékszám: 0897 
679 372), amelynek székhelye Brüsszelben 
(Belgium) található (a továbbiakban: 
kutatási csoport), miután értesítést küldött 
arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
feltétel nélkül csatlakozik a Tiszta 
Hidrogén közös vállalkozáshoz.

c) a Hydrogen Europe Research 
AISBL, a belga jog alapján létrehozott 
nonprofit szervezet (cégjegyzékszám: 0897 
679 372), amelynek székhelye Brüsszelben 
(Belgium) található (a továbbiakban: 
kutatási csoport), miután értesítést küldött 
arról a döntéséről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakozik a Tiszta Hidrogén közös 
vállalkozáshoz.

Or. en

Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 11. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának alkalmazásában a kiegészítő 
tevékenységek közé tartozhatnak a Tiszta 
Hidrogén közös vállalkozás 
tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó 
és a közös vállalkozás célkitűzéseihez 
hozzájáruló tevékenységek, beleértve a 
következőket:

(1) A 11. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának alkalmazásában a kiegészítő 
tevékenységek közé tartozhatnak a Tiszta 
Hidrogén közös vállalkozás 
tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó, 
a stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendhez egyértelműen kötődő, a 
nemzeti és regionális programokból 
finanszírozott és a közös vállalkozás 
célkitűzéseihez hozzájáruló tevékenységek, 
beleértve a következőket:

Or. en

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan tevékenységeket javasol, 
amelyek kedveznek a releváns uniós, 

a) olyan tevékenységeket javasol és 
hajt végre az érintett szereplőkkel 
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nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal való 
szinergiáknak;

közösen, amelyek kedveznek a releváns 
uniós, nemzeti és regionális szintű 
tevékenységekkel és programokkal való 
szinergiáknak;

Or. en

Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatja a hidrogénnel 
kapcsolatos egyéb uniós 
kezdeményezéseket és hozzájárul azokhoz, 
az irányító testület jóváhagyására is 
figyelemmel;

b) támogatja a hidrogénnel 
kapcsolatos egyéb uniós 
kezdeményezéseket, például a 
Tisztahidrogén-szövetséget és az IPCEI-t, 
és hozzájárul azokhoz;

Or. en

Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) évente összehívja a tiszta 
hidrogénnel foglalkozó európai partnerségi 
fórumot, amelyet lehetőség szerint a 
Tisztahidrogén-szövetség Európai 
Hidrogénfórumával közösen és 
párhuzamosan kell megtartani.

c) évente összehívja a tiszta 
hidrogénnel foglalkozó európai partnerségi 
fórumot, amelyet a Tisztahidrogén-
szövetség Európai Hidrogénfórumával 
közösen és párhuzamosan kell megtartani.

Or. en

Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul a Tiszta Hidrogén c) hozzájárul a tiszta hidrogénnel 
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Európai Szövetség éves Európai 
Hidrogénfórumához.

foglalkozó európai partnerségi fórumhoz 
és a Tiszta Hidrogén Európai Szövetség 
éves Európai Hidrogénfórumához.

Or. en

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. annak biztosítása, hogy a más szállítási 
módokkal való, szükséges kapcsolódási 
felületeket értékeljék és validálják, 
különösen az áru- és utasforgalom 
tekintetében.

iv. annak biztosítása, hogy a más szállítási 
módokkal, valamint a városi és regionális 
vasúti rendszerekkel való, szükséges 
kapcsolódási felületeket értékeljék és 
validálják, különösen az áru- és 
utasforgalom tekintetében.

Or. en

Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. mellékletben felsorolt 
alapító tagok, miután értesítést küldtek 
arról a döntésükről, hogy 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
feltétel nélkül csatlakoznak a közös 
vállalkozáshoz;

b) a II. mellékletben felsorolt alapító 
tagok, miután értesítést küldtek arról a 
döntésükről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján csatlakoznak a közös 
vállalkozáshoz, amely a kapott uniós 
finanszírozás és lekötött természetbeni 
hozzájárulás közötti méltányos 
egyensúlyon alapul;

Or. en

Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
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88 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Shift2Rail közös vállalkozás 
keretében finanszírozott tevékenységek 
eredményeinek felhasználása, további 
hasznosítás, demonstrációs tevékenységek 
és szabványosítás.

d) a Shift2Rail közös vállalkozás 
keretében finanszírozott tevékenységek 
eredményeinek felhasználása és 
bevezetése, beleértve az átjárhatósági 
műszaki előírások aktualizálását is, 
további hasznosítás, demonstrációs 
tevékenységek és szabványosítás;

Or. en

Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai Vasút közös 
vállalkozás projektjeiből vagy korábbi 
kezdeményezéseiből származó, európai 
vasúti megoldásokkal összefüggő európai 
engedélyezési és tanúsítási tevékenységek.

Or. en

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 15. cikk (2) bekezdésével 
összhangban az Unió 50%-os szavazati 
joggal rendelkezik az irányító testületben, 
és az Unió szavazata oszthatatlan. A 
fennmaradó szavazati jogokat az irányító 
testület többi tagja között az általuk 
képviselt tagoknak az Európai Vasút 
közös vállalkozás alapjaihoz nyújtott 
hozzájárulása arányában kell elosztani.

Or. en
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Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szubszaharai Afrikában a fertőző 
betegségek társadalmi-gazdasági terheinek 
csökkentése, előmozdítva az új vagy 
továbbfejlesztett egészségügyi 
technológiák fejlesztését és elterjedését;

a) a szubszaharai Afrikában a fertőző 
betegségek, különösen a szegénységgel 
összefüggő és elhanyagolt betegségek 
társadalmi-gazdasági terheinek 
csökkentése, előmozdítva az új vagy 
továbbfejlesztett egészségügyi 
technológiák fejlesztését és elterjedését, 
amelyek megfizethetők, hozzáférhetők és 
alkalmasak egy olyan környezetben, ahol 
kevés az erőforrás;

Or. en

Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az afrikai irányítás alatt álló 
projektek arányának növelése;

Or. en

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szinergiák, az együttműködés és 
a közös fellépések előmozdítása az 
Európai Fejlesztési Alappal és a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközzel, különösen a 
kapacitásépítés, valamint a létesítmények 
és infrastruktúrák megosztása terén.
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Or. en

Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EDCTP Szövetség, amely a 
holland jog szerint létrehozott nonprofit 
szervezet, miután értesítést küldött arról a 
döntéséről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján feltétel nélküli 
csatlakozik a Globális Egészségügyi 
EDCTP3 közös vállalkozáshoz.

b) az EDCTP Szövetség, amely a 
holland jog szerint létrehozott nonprofit 
szervezet, miután értesítést küldött arról a 
döntéséről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján csatlakozik a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozáshoz.

Or. en

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa programból a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – legfeljebb 800 
000 000 EUR, amelyből legfeljebb 29 878 
000 EUR igazgatási költségekre nyújtható; 
ez a hozzájárulás a következőkből áll:

A Horizont Európa programból a Globális 
Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozás 
számára az igazgatási és működési 
költségek fedezésére nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – legfeljebb 1 000 
000 000 EUR, amelyből legfeljebb 29 878 
000 EUR igazgatási költségekre nyújtható; 
ez a hozzájárulás a következőkből áll:

Or. en

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legfeljebb 400 000 000 EUR, a) legfeljebb 500 000 000 EUR, 
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feltéve, hogy az Uniótól eltérő tagoknak 
vagy azok csoporttagjainak a hozzájárulása 
legalább eléri ezt az összeget;

feltéve, hogy az Uniótól eltérő tagoknak 
vagy azok csoporttagjainak a hozzájárulása 
legalább eléri ezt az összeget;

Or. en

Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 400 000 000 EUR, 
feltéve, hogy a közreműködő partnereknek 
vagy azok csoporttagjainak a hozzájárulása 
legalább eléri ezt az összeget.

b) legfeljebb 500 000 000 EUR, 
feltéve, hogy a közreműködő partnereknek 
vagy azok csoporttagjainak a hozzájárulása 
legalább eléri ezt az összeget.

Or. en

Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Globális Egészségügyi EDCTP3 
közös vállalkozás Uniótól eltérő tagjai a 3. 
cikkben meghatározott időszak alatt 
összesen legalább 439 878 000 EUR 
összegű hozzájárulást fizetnek, vagy 
gondoskodnak arról, hogy csoporttagjaik 
befizessék e hozzájárulást, beleértve 
legfeljebb 29 878 000 EUR-t igazgatási 
költségekre.

(1) A Globális Egészségügyi EDCTP3 
közös vállalkozás Uniótól eltérő tagjai a 3. 
cikkben meghatározott időszak alatt 
összesen legalább 529 878 000 EUR 
összegű hozzájárulást fizetnek, vagy 
gondoskodnak arról, hogy csoporttagjaik 
befizessék e hozzájárulást, beleértve 
legfeljebb 29 878 000 EUR-t igazgatási 
költségekre.

Or. en

Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
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102 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EDCTP Szövetség 
csoporttagjainak olyan tevékenységei, 
amelyek összhangban állnak az EDCTP 
Szövetség más csoporttagjainak hasonló 
tevékenységeivel, és amelyeket a nemzeti 
finanszírozási szabályokkal összhangban 
függetlenül igazgatnak;

a) az EDCTP Szövetség 
csoporttagjainak olyan tevékenységei, 
amelyek bizonyíthatóan összhangban 
állnak, koordináltak vagy közösen 
programozottak az EDCTP Szövetség más 
csoporttagjainak hasonló tevékenységeivel, 
és amelyeket a nemzeti finanszírozási 
szabályokkal összhangban függetlenül 
igazgatnak;

Or. en

Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tudományos bizottság földrajzi, 
tematikus és nemi szempontból 
kiegyensúlyozottan képviseli az érdekelt 
feleket, és bevonja különösen az afrikai 
szakértelmet.

Or. en

Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) értékeli a Globális Egészségügyi 
közös vállalkozáshoz hozzájáruló 
partnerek pályázatait, és tanácsot ad az 
irányító testületnek a pályázatok 
elutasításáról vagy elfogadásáról, 
valamint arról, hogy a lehetséges 
együttműködésnek milyen hatókörrel kell 
rendelkeznie.

Or. en
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Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az érdekelt felek csoportja 
földrajzi, tematikus és nemi szempontból 
kiegyensúlyozottan képviseli az érdekelt 
feleket, beleértve különösen az afrikai 
szakértelmet, és törekszik a civil 
társadalom, különösen a szegénységgel 
összefüggő és elhanyagolt fertőző 
betegségek által leginkább érintett 
közösségekkel foglalkozó nem 
kormányzati szervezetek tagságának és 
érdemi részvételének előmozdítására.

Or. en

Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 21. cikkben meghatározott feladatokon 
túlmenően az érdekelt felek csoportja a 
következő feladatokat is ellátja:

(2) A 21. cikkben meghatározott 
feladatokon túlmenően az érdekelt felek 
csoportja a következő feladatokat is ellátja:

Or. en

Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió törekszik arra, hogy olyan 
megállapodásokat kössön harmadik 
országokkal, amelyek lehetővé teszik az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. 
Megkötésük előtt és az Unió pénzügyi 

(2) Az Unió törekszik arra, hogy olyan 
megállapodásokat kössön harmadik 
országokkal, amelyek lehetővé teszik az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. 
Megkötésük előtt és az Unió pénzügyi 
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érdekeinek védelme érdekében, 
amennyiben egy ilyen megállapodással 
nem rendelkező harmadik országban 
letelepedett jogalanyok közvetett cselekvés 
finanszírozásában vesznek részt, a 
közvetett cselekvés pénzügyi 
koordinátorának valamely tagállamban 
vagy társult országban letelepedettnek kell 
lennie, az előfinanszírozás összegét 
megfelelően ki kell igazítani, és a 
támogatási megállapodás felelősségi 
rendelkezéseinek kellően figyelembe kell 
venniük a pénzügyi kockázatokat.

érdekeinek védelme érdekében, 
amennyiben egy ilyen megállapodással 
nem rendelkező harmadik országban 
letelepedett jogalanyok közvetett cselekvés 
finanszírozásában vesznek részt, az afrikai 
országok által irányított projektek 
kivételével a közvetett cselekvés pénzügyi 
koordinátorának valamely tagállamban 
vagy társult országban letelepedettnek kell 
lennie, az előfinanszírozás összegét 
megfelelően ki kell igazítani, és a 
támogatási megállapodás felelősségi 
rendelkezéseinek kellően figyelembe kell 
venniük a pénzügyi kockázatokat.

Or. en

Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozás szoros együttműködést alakít ki 
az Európai Gyógyszerügynökséggel és az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal.

A Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozás szoros együttműködést alakít ki 
az Európai Gyógyszerügynökséggel és az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal, valamint az 
érintett afrikai ügynökségekkel és 
szervezetekkel, köztük az Afrikai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal, az Afrikai Unió Regionális 
Gazdasági Közösségeivel, az Afrikai Unió 
Fejlesztési Ügynökségével (AUDA-
NEPAD) és az Afrikai Tudományos 
Akadémiával.

Or. en

Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
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112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések résztvevői biztosítják, hogy a 
részben vagy egészben a közvetett 
cselekvés eredményei alapján fejlesztett 
termékek és szolgáltatások tisztességes és 
észszerű feltételek mellett legyenek 
elérhetők és hozzáférhetők a nyilvánosság 
számára. E célból adott esetben a 
munkaprogramban meg kell határozni az 
egyes közvetett cselekvésekre 
alkalmazandó további hasznosítási 
kötelezettségeket.

A Globális Egészségügyi EDCTP3 közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések résztvevői biztosítják, hogy a 
részben vagy egészben a közvetett 
cselekvés eredményei alapján fejlesztett 
termékek és szolgáltatások tisztességes és 
észszerű feltételek mellett legyenek 
elérhetők, hozzáférhetők és megfizethetők 
a kiszolgáltatott népességek és általában a 
nyilvánosság számára, különösen az olyan 
környezetben, ahol kevés az erőforrás. E 
célból a munkaprogramban meg kell 
határozni az egyes közvetett cselekvésekre 
alkalmazandó további hasznosítási 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan biztonságos, hatékony, 
emberközpontú és költséghatékony 
innovációk kifejlesztésének elősegítése, 
amelyek választ adnak a kielégítetlen 
stratégiai népegészségügyi igényekre, 
legalább öt példán bemutatva azon 
egészségügyi termékek és szolgáltatások 
integrálásának megvalósíthatóságát, 
amelyek bizonyítottan alkalmasak az 
egészségügyi ellátórendszerek általi 
átvételre. A kapcsolódó projekteknek 
foglalkozniuk kell az Unió lakosságát 
érintő betegségek megelőzésével, 
diagnosztizálásával, kezelésével és/vagy 
menedzsmentjével, beleértve az európai 
rákellenes tervhez való hozzájárulást is;

b) olyan biztonságos, hatékony, 
emberközpontú, a betegek és az 
egészségügyi ellátási rendszerek számára 
megfizethető és költséghatékony 
innovációk kifejlesztésének elősegítése, 
amelyek választ adnak a kielégítetlen 
stratégiai népegészségügyi igényekre, 
legalább öt példán bemutatva azon 
egészségügyi termékek és szolgáltatások 
integrálásának megvalósíthatóságát, 
amelyek bizonyítottan alkalmasak az 
egészségügyi ellátórendszerek általi 
átvételre. A kapcsolódó projekteknek 
foglalkozniuk kell az Unió lakosságát 
érintő betegségek megelőzésével, 
diagnosztizálásával, kezelésével és/vagy 
menedzsmentjével, beleértve az európai 
rákellenes tervhez és az antimikrobiális 
rezisztencia leküzdésére irányuló, 
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egységes európai egészségügyi 
megközelítéshez való hozzájárulást is;

Or. en

Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) biztosítja, hogy a 
kedvezményezettek elkötelezzék magukat a 
hozzáférés, a hatékonyság, a 
megfizethetőség és a rendelkezésre állás 
elvei mellett;

Or. en

Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Radiológiai, Elektronikus 
Gyógyászati és Egészségügyi Informatikai 
Ipar Európai Koordinációs Bizottsága 
(COCIR), a Gyógyszeripari Egyesületek 
Európai Szövetsége, az EuropaBio, a 
MedTech Europe, a VaccinesEurope, 
miután értesítést küldtek arról a 
döntésükről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján feltétel nélkül 
csatlakoznak az Innovatív Egészségügy 
közös vállalkozáshoz;

b) a Radiológiai, Elektronikus 
Gyógyászati és Egészségügyi Informatikai 
Ipar Európai Koordinációs Bizottsága 
(COCIR), a Gyógyszeripari Egyesületek 
Európai Szövetsége, az EuropaBio, a 
MedTech Europe, a VaccinesEurope, 
miután értesítést küldtek arról a 
döntésükről, hogy kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján csatlakoznak az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozáshoz;

Or. en

Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
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117 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Horizont Európához társult 
országoktól eltérő harmadik országokban 
végrehajtott közvetett cselekvések során 
felmerült költségeket indokolni kell, és 
azoknak az 113. cikkben meghatározott 
célkitűzések szempontjából relevánsnak 
kell lenniük. E költségek nem haladhatják 
meg az Uniótól eltérő tagok és a 
közreműködő partnerek által az Innovatív 
egészségügyi kezdeményezés program 
szintjén a működési költségekhez nyújtott 
természetbeni hozzájárulások 20 %-át. Az 
Innovatív egészségügyi kezdeményezés 
program szintjén a működési költségekhez 
való természetbeni hozzájárulások 20 %-át 
meghaladó költségek nem tekinthetők a 
működési költségekhez való természetbeni 
hozzájárulásnak.

(5) A Horizont Európához társult 
országoktól eltérő harmadik országokban 
végrehajtott közvetett cselekvések során 
felmerült költségeket indokolni kell, és 
azoknak az 113. cikkben meghatározott 
célkitűzések szempontjából relevánsnak 
kell lenniük. E költségek nem haladhatják 
meg az Uniótól eltérő tagok és a 
közreműködő partnerek által az Innovatív 
egészségügyi kezdeményezés program 
szintjén a működési költségekhez nyújtott 
természetbeni hozzájárulások 30 %-át. Az 
Innovatív egészségügyi kezdeményezés 
program szintjén a működési költségekhez 
való természetbeni hozzájárulások 30 %-át 
meghaladó költségek nem tekinthetők a 
működési költségekhez való természetbeni 
hozzájárulásnak.

Or. en

Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Adott esetben a 
projektjavaslatoknak a kapcsolódó 
kiegészítő tevékenységeikre vonatkozó 
tervet is tartalmazniuk kell. Az ilyen 
projektspecifikus kiegészítő 
tevékenységekkel kapcsolatos 
költségeknek a pályázat benyújtásának 
időpontjával kezdődő és a közvetett 
cselekvés befejezésétől számított legfeljebb 
két évig tartó időszakban kell felmerülniük.

(2) Adott esetben a 
projektjavaslatoknak a kapcsolódó 
kiegészítő tevékenységeikre vonatkozó 
tervet is tartalmazniuk kell. Az ilyen 
projektspecifikus kiegészítő 
tevékenységekkel kapcsolatos 
költségeknek a pályázat benyújtásának 
időpontjával kezdődő és a közvetett 
cselekvés befejezésétől számított legfeljebb 
három évig tartó időszakban kell 
felmerülniük.

Or. en
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Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a független tudományos tanácsadó 
testület;

Or. en

Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
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 két 
képviselője, akiket a független 
tudományos tanácsadó testület tagjai 
közül neveznek ki;

Or. en

Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
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) az egészségügyben érintett érdekelt 
felek hat képviselője, akik lefedik 
különösen a közszektort, a betegeket és 
általában a végfelhasználókat, és akiket a 
19. cikk (4) bekezdése szerinti nyílt 
kiválasztási eljárást követően az irányító 
testület nevez ki, különösen biztosítva a 
megfelelő képviseletet;

Or. en
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Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az innovációs testületet egy 
független tudományos tanácsadó testület 
segíti, különösen az Innovatív 
Egészségügy közös vállalkozás 
célkitűzéseihez kapcsolódó tudományos, 
stratégiai és technológiai prioritásokkal 
kapcsolatos tanácsadás tekintetében.

Or. en

Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tudományos prioritások; a) tudományos prioritások a független 
tudományos tanácsadó testülettől kapott 
tanács alapján;

Or. en

Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
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 
elnököt választanak.

Or. en
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Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az innovációs testület tagjait 
kompetenciáik és szakértelmük alapján 
nevezik ki annak érdekében, hogy 
tudományos és egészségügyi 
szükségleteken alapuló ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a közös vállalkozás 
számára.

Or. en

Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
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 vagy 
bármely azzal egyenértékű 
dokumentumban meghatározott, az 
Innovatív Egészségügy közös vállalkozás 
által kezelendő tudományos, stratégiai és 
technológiai prioritásokhoz, figyelembe 
véve a szomszédos ágazatokban elért 
haladást és a szükségleteiket;
b) javaslatokat tesz annak lehetővé 
tételére, hogy konkrét szinergiák jöjjenek 
létre az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás és az olyan programok, 
politikák és ágazatok között, amellyel a 
szinergiák hozzáadott értéket képviselnek;
c) tanácsokat ad az irányító 
testületnek a tudományos kiválóságot 
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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

Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
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 
igényként határozható meg, amelyet az 
egészségügyi rendszerek jelenleg nem 
kezelnek rendelkezésreállási, 
megfizethetőségi 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.

Or. en
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Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések magukban foglalhatnak 
klinikai tanulmányokat, amennyiben a 
célzott terület vagy a tervezett felhasználás 
kielégítetlen népegészségügyi igényt 
képvisel, amely jelentős mértékben érinti 
vagy fenyegeti az Unió lakosságát.

(2) Az Innovatív Egészségügy közös 
vállalkozás által finanszírozott közvetett 
cselekvések magukban foglalhatnak 
klinikai tanulmányokat, amennyiben a 
célzott terület vagy a tervezett felhasználás 
kielégítetlen népegészségügyi igényt 
képvisel, amely érinti vagy fenyegeti az 
Unió lakosságát.

Or. en

Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
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 
legyenek elérhetők és hozzáférhetők a 
nyilvánosság számára. E célból adott 
esetben a munkaprogramban meg kell 
határozni az egyes közvetett cselekvésekre 
alkalmazandó további hasznosítási 
kötelezettségeket.

(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 
legyenek elérhetők, megfizethetők és 
hozzáférhetők a nyilvánosság számára. E 
célból adott esetben a munkaprogramban 
előre meg kell határozni, hogy a cselekvés 
olyan kijelölt cselekvés-e, amelyre további 
hasznosítási kötelezettségeket kell 
alkalmazni, és ezt jelezni kell a pályázati 
felhívásokban vagy ajánlattételi 
felhívásokban.

Or. en
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Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
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 179
Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 26. cikk (2) bekezdésével 
összhangban a magánszektorbeli tagok 
megállapodnak egymás között arról, 
hogyan osztják meg a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
működési és igazgatási költségeihez való 
közös hozzájárulásukat.

Or. en

Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129. cikk törölve
A részt vevő államok hozzájárulásai
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(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 közvetett cselekvésekre 
szánt összegeket.
(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.
(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.
(4) Az irányító testület kellően 
figyelembe veszi a (3) bekezdésben említett 
megállapodásokat a kapcsolódó kutatási 
és innovációs tevékenységek 
költségbecsléseinek elfogadása során, 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás költségvetési 
egyensúlyának elvét.
(5) Az ügyvezető igazgató az irányító 
testület elé terjeszti a (3) bekezdésben 
említett megállapodásokat, amelyek 
alátámasztják a kapcsolódó kutatási és 
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innovációs tevékenységek 
költségbecsléseit.
(6) A részt vevő államok és a 
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák 
közös vállalkozás közötti 
együttműködésre, valamint az (1) 
bekezdésben említett hozzájárulásokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyes 
részt vevő államok által erre a célra 
kijelölt szervezetek és a Kulcsfontosságú 
Digitális Technológiák közös vállalkozás 
közötti megállapodások útján kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák és az ECSEL közös 
vállalkozás projekteredményeinek 
iparosítását célzó magánberuházások;

a) a Kulcsfontosságú Digitális 
Technológiák és az ECSEL közös 
vállalkozás projekteredményeinek 
iparosítását célzó beruházások;

Or. en

Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a mikroelektronikai IPCEI és 
annak lehetséges jogutódjai alá tartozó 
projektek;

Or. en
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Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kommunikációs és terjesztési 
tevékenységek;

Or. en

Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Szervezet a Légi 
Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol), 
amelyet saját ügynöksége képvisel, miután 
bejelentette döntését, miszerint feltétel 
nélkül, kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján csatlakozik az „Egységes Európai 
Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 
3 közös vállalkozáshoz;

b) az Európai Szervezet a Légi 
Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol), 
amelyet saját ügynöksége képvisel, miután 
bejelentette döntését, miszerint 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakozik az „Egységes Európai Égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozáshoz;

Or. en

Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e rendelet III. mellékletében 
felsorolt alapító tagok, miután bejelentették 
döntésüket, miszerint feltétel nélkül, 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakoznak az „Egységes Európai 
Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 
3 közös vállalkozáshoz;

c) az e rendelet III. mellékletében 
felsorolt alapító tagok, miután bejelentették 
döntésüket, miszerint kötelezettségvállalási 
nyilatkozat útján csatlakoznak az 
„Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi 
Szolgáltatási Kutatás 3 közös 
vállalkozáshoz, amely a kapott uniós 
finanszírozás és lekötött természetbeni 
hozzájárulás közötti méltányos 
egyensúlyon alapul;
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Or. en

Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
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 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.

Or. en

Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
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 szélesebb köre 
stratégiai ütemterveinek összehangolása, 
beleértve nem csupán a távközlési ágazat, 
hanem a dolgok internete és a felhő 
szereplőit is, valamint az ugyanezen a 
területen működő kkv-kat és induló 
innovatív vállalkozásokat, továbbá az 
alkatrészeket és az eszközöket;

Or. en

Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
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159 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 6G-innováció legmagasabb 
színvonalú fejlesztésének méltányos, 
átlátható és nyílt módon történő 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5G Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association), miután 
bejelentette döntését, miszerint feltétel 
nélkül, kötelezettségvállalási nyilatkozat 
útján csatlakozik az Intelligens hálózatok 
és szolgáltatások közös vállalkozáshoz.

b) az 5G Infrastruktúra-társulás (5G 
Infrastructure Association), miután 
bejelentette döntését, miszerint 
kötelezettségvállalási nyilatkozat útján 
csatlakozik az Intelligens hálózatok és 
szolgáltatások közös vállalkozáshoz.

Or. en

Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 1 bekezdés

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 

(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 és legeredményesebb 
felhasználásának biztosítása érdekében. A 
nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat eredményeit beépítik az 
európai partnerségek nyomon követésébe, 
valamint a közös vállalkozások 
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végzett értékelések részeként. értékelésébe a Horizont Európa kapcsán 
végzett értékelések részeként. A nyomon 
követés és felülvizsgálat nem róhat 
további adminisztratív terheket sem a 
közös vállalkozásra, sem annak 
kedvezményezettjeire.

Or. en

Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 2 bekezdés

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 az irányítási tevékenységek 
folyamatos nyomon követését, továbbá a 
Horizont Európáról szóló rendelet [45. 
cikkével] és [III. mellékletével] 
összhangban kivitelezett projektek 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak időszakos felülvizsgálatát. Ezt a 
nyomon követést megfelelő időben 
összefoglalva nyilvánosságra kell hozni az 
egyes közös vállalkozások weboldalán, és 
az a következőket foglalja magában:

Or. en

Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az újonnan érkezők számára 
vonzerőt jelentő és az együttműködésen 
alapuló hálózatokat bővítő intézkedések;

Or. en
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Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a lekötött és ténylegesen nyújtott 
pénzügyi és természetbeni hozzájárulások 
szintje;

Or. en

Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös vállalkozások 
műveleteinek értékelését időben el kell 
végezni, hogy annak eredményét be 
lehessen építeni a Horizont Európa átfogó 
időközi és záróértékelésébe, valamint a 
Horizont Európáról szóló rendelet [47. 
cikkében] említett, a Horizont Európa 
programra, annak utódjára és a kutatással 
és innovációval kapcsolatos egyéb 
kezdeményezésekre vonatkozó 
döntéshozatali folyamatba.

(3) A közös vállalkozások 
műveleteinek értékelését időben el kell 
végezni, hogy annak eredményét be 
lehessen építeni a Horizont Európa átfogó 
időközi és záróértékelésébe, valamint a 
Horizont Európáról szóló rendelet [47. 
cikkében] említett, a Horizont Európa 
programra, annak utódjára és a kutatással 
és innovációval kapcsolatos egyéb 
kezdeményezésekre vonatkozó 
döntéshozatali folyamatba. Ezek az 
értékelések nem róhatnak további 
adminisztratív terheket sem a közös 
vállalkozásra, sem annak 
kedvezményezettjeire.

Or. en

Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság továbbá átlátható 
eljárás keretében kiválasztott, független 
külső szakértők segítségével értékelhet 

(6) A Bizottság továbbá átlátható 
eljárás keretében kiválasztott, független 
külső szakértők segítségével értékelhet 
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stratégiai szempontból releváns témákat 
annak érdekében, hogy megvizsgálja, 
mennyire haladt előre a közös vállalkozás a 
kitűzött célok elérésében és mely tényezők 
járultak hozzá a tevékenységek 
végrehajtásához, valamint hogy azonosítsa 
a bevált gyakorlatokat. E további 
értékelések elvégzése során a Bizottság 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett közös vállalkozásra gyakorolt 
adminisztratív hatást.

stratégiai szempontból releváns témákat 
annak érdekében, hogy megvizsgálja, 
mennyire haladt előre a közös vállalkozás a 
kitűzött célok elérésében és mely tényezők 
járultak hozzá a tevékenységek 
végrehajtásához, valamint hogy azonosítsa 
a bevált gyakorlatokat. E további 
értékelések elvégzése során a Bizottság 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett közös vállalkozásra gyakorolt 
adminisztratív hatást, és erőfeszítéseket 
tesz az adminisztratív terhek csökkentése 
és az értékelési folyamat egyszerűségének 
megőrzése és teljes átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az e területen 
végzett értékelésnek a politikai 
lehetőségeknek az irányítás szempontjából 
történő megbízható értékelésén kell 
alapulnia, beleértve különösen a 
megfelelő biztosítékok megállapításának 
lehetőségét annak biztosítása érdekében, 
hogy a közérdeket minden művelet során 
megfelelően tiszteletben tartsák.

Or. en

Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
171 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A jelentéstételnek összhangban 
kell állnia a Horizont Európa szabványos 
jelentéstételi követelményeivel. A 
stratégiai koordinációs folyamat 
keretében a jelentéstételi rendszerek 
fejlesztésébe a tagállamokat és a 
partnerség képviselőit is be kell vonni a 
jelentéstételi és nyomon követési 
erőfeszítések összehangolásának és 
összehangolásának biztosítása érdekében, 
beleértve az adatgyűjtési és jelentéstételi 
feladatok megosztását is.

Or. en
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Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
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 nyilvánosságra 
hozza, 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

INDOKOLÁS

Bevezetés

A Horizont Európa II. pillére az új európai partnerségeket foglalja magában. E közös 
vállalkozások némelyike már létező kezdeményezésekre épül, míg mások újak. Ezek 
együttesen a zöld, klímasemleges és digitális Európára felé való átállás felgyorsítását, valamint 
az európai ipar rezilienciájának és versenyképességének erősítését célozzák meg. 

Az EU közel 10 milliárd EUR finanszírozást biztosít, amelyet a partnerek ugyanilyen összegű 
beruházással egészítenek ki. Ez az együttes hozzájárulás várhatóan további beruházásokat 
mozgósít az átállás támogatására, hosszú távú pozitív hatást gyakorolva a munkahelyekre, a 
környezetre és a társadalomra.

Miközben ezek a partnerségek egy közös célt szolgálnak azáltal, hogy hozzájárulnak az uniós 
prioritásokhoz, a sok különböző területnek egy egységes alap-jogiaktusban való csoportosítása 
további kihívások elé állítja a jogalkotókat. 

Általános elvek

E jelentés az alap-jogiaktusba tartozó kilenc európai partnerség hat fő célkitűzése köré 
összpontosul: nyitottság, átláthatóság és inkluzivitás; aktivitás, rugalmasság és vonzerő; 
egyszerűsítés; megerősített kapcsolat a kiválósági alapkutatással; szinergiák és 
összehangolás; jobb kommunikáció, tájékoztatás és láthatóság. Az előadó fő szándéka az, 
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hogy az alap-jogiaktus számára világos, koherens prioritásokat határozzon meg, miközben 
figyelmet fordít az egyes partnerségek sajátos követelményeire. 

Főbb intézkedések

1) Nyitottság, átláthatóság és inkluzivitás
– a nyitottság és az átláthatóság biztosítása nagyobb befogadáshoz és a nemek közötti 

egyensúly tiszteletben tartásához vezet; a közös vállalkozásoknak intézkedéseket kell 
kidolgozniuk, amelyek vonzerőt jelentenek az újonnan érkezők számára, és bővítik az 
együttműködésen alapuló hálózatokat; 

– a pályázati és ajánlattételi és felhívásoknak továbbra is nyíltnak, átláthatónak és inkluzívnak 
kell lenniük a munkaterv végrehajtása során; ezeket a jellemzőket egyensúlyba kell hozni a 
rendszerszintű szemlélettel, és kellően indokolt esetekben az irányító testületnek kell 
alakítania a projektek igényeit, biztosítva, hogy a projektkonzorciumokba bevonják a 
kulcsfontosságú szereplőket; 

– e kérdések kezelése során a közös vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk valamennyi 
tagállamot és régiót, és figyelembe kell venniük a földrajzi és nemi sokféleséget annak 
érdekében, hogy meghatározzák a munkaprogramot végrehajtani képes kiválóságot és 
szereplőket;

– a polgárokat, a civil társadalmi szervezeteket, a kkv-kat és az induló innovatív 
vállalkozásokat be kell vonni a közös vállalkozások előtt álló kihívások megoldásának 
kidolgozásába.

2) Aktivitás, rugalmasság és vonzerő
– minden közös vállalkozásnak aktívnak kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy 

alkalmazkodjon a társadalmak igényeihez; egyszerű és rugalmas módon kell reagálniuk a 
szakpolitikai kihívásokra, miközben olyan egyértelmű szabályrendszerrel kell 
rendelkezniük, amely minden érdekelt fél számára növeli a vonzerőt; a rugalmasságot az 
irodai funkciókra is alkalmazni kell, és a közös vállalkozásokat nem szabad közös iroda 
létrehozására kötelezni; a felülről kikényszerített racionalizálás nem feltétlenül vezet el a 
kívánt egyszerűsítési célkitűzésekhez;

– a finanszírozási arányokat nem szabad csökkenteni, hacsak nem feltétlenül szükséges;
– az új harmadik országbeli tagság nem háríthat többletterhet a közös vállalkozás alapító és 

társult tagjaira; olyan mechanizmusra van szükség, amely biztosítja, hogy amikor a 
Horizont Európa programmal kötött társulási megállapodás alapján harmadik országok 
forrásai állnak rendelkezésre, az uniós hozzájárulás az évek során növelhető legyen, 
mégpedig további előzetes juttatások és a versenybírságokból és a kötelezettségvállalások 
visszavonásából származó kiigazítások révén, amint azok rendelkezésre állnak;

– a közös vállalkozásoknak képesnek kell lenniük a hatékony munkavégzésre, és 
rendelkezniük kell a kibővült tevékenységi kör ellátásához szükséges eszközökkel; ennek 
érdekében a munkaerő-felvételnek tükröznie kell a személyzet megfelelő teljesítményéhez 
szükséges létszámot és besorolási fokozatokat;

3) Egyszerűsítés 
– a közös vállalkozások irányításának olyan szabályokon kell alapulnia, amelyek növelik a 

hatékonyságot és biztosítják a lehető legnagyobb fokú adminisztratív egyszerűsítést; az 
értékelési folyamatnak teljesen átláthatónak kell lennie és egyszerűnek kell maradnia, 
ugyanakkor biztosítania kell a jelentéstételi és nyomonkövetési eljárások szinkronizálását;
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– a részt vevő államok által nyújtott valamennyi pénzügyi hozzájárulás kezelésének vezérelve 
az egyszerűsítés és a megvalósíthatóság; a részt vevő államoknak a javaslatok értékelését a 
közös vállalkozásra kell bízniuk, ugyanakkor vétójogot kell fenntartaniuk a saját nemzeti 
pénzügyi hozzájárulásuk felhasználásával kapcsolatos összes kérdésben; 

– az igazgatási költségek teljes költségvetéshez viszonyított arányának a közös vállalkozások 
között összehasonlítható értékűnek kell lennie. 

4) Megerősített kapcsolat a kiválósági alapkutatással
– tevékenysége során minden európai partnerségnek garantálnia kell a tudományos kutatás 

szabadságát és a tudományos integritás legmagasabb szintű normáinak előmozdítását; az 
etika az innováció kulcsfontosságú dimenziója, és ezt a rendeletben is rögzíteni kell; 

– minden közös vállalkozásnak fokoznia kell a rálátását, és a kutatási területükön integráltabb 
és rendszerszerűbb megközelítést kell bevezetniük; az együttműködésen alapuló kutatási 
munkaprogramokkal és az Európai Kutatási Tanáccsal való nagyobb mértékű 
komplementaritás és szinergiák kedveznének az innovációs folyamatnak, és előmozdítanák 
az ágazatközi alkalmazásokat, mind az upstream, mind pedig a downstream ágazatokban; 

– a közös vállalkozásoknak elő kell mozdítaniuk és jutalmazniuk kell a tudományos 
kiválóságot, és biztosítaniuk kell, hogy a tevékenységek végrehajtása során figyelembe 
vegyék a legmodernebb tudományos és alapkutatási eredményeket; 

5) Szinergiák és összehangolás
– annak biztosítása érdekében, hogy a szinergiák rendszerszinten érvényesüljenek a 

különböző szakpolitikákban, programokban és eszközökben, felkérik a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egyszerű és konkrét iránymutatásokat a szinergiamechanizmusok különböző 
típusainak (azaz a források átcsoportosítása, alternatív finanszírozás, kumulatív 
finanszírozás és integrált finanszírozás) életbe léptetésére;

– a különböző európai, nemzeti, sőt regionális szintű alapok, programok és politikák 
szabályainak, célkitűzéseinek és eljárásainak sokfélesége megköveteli, hogy a közös 
vállalkozások felelősséget vállaljanak az európai kezdeményezésekkel való szinergiák és 
kiegészítő jelleg kialakítására, és megfelelő felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy 
ezeket a nemzeti programokkal, helyreállítási tervekkel és pénzügyi intézményekkel is 
kialakítsák;

– az ERFA, az ESZA+, az ETHAA, az EMVA és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
pénzügyi hozzájárulásait be lehet építeni a részt vevő állam által a közös vállalkozásnak 
nyújtott hozzájárulásba; 

– a különböző közös vállalkozásoknak adott esetben speciális szinergiákat kell kialakítaniuk 
több ágazati prioritással:
 az Innovatív Egészségügy közös vállalkozásnak integrált módon kell együttműködnie a 

ritka betegségekkel kapcsolatos összes európai kezdeményezéssel, de általános 
szinergiákat kell meghatározni és létrehozni az Európai Unió Egészségügyi 
Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságával (HERA) és az EU4Health 
programmal; 

 a Tiszta Hidrogén közös vállalkozásnak részt kell vennie a hidrogén fejlesztésével 
kapcsolatos valamennyi nemzetközi tevékenységben, és központi szerepet kell játszania 
a hidrogéngazdaság lehetővé tételét célzó minden további ipari szövetség 
kialakításában, a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek (IPCEI) stratégiai 
fórumán való részvételen túl;
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 a Globális Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozásnak szoros kapcsolatokat kell 
kialakítania az Európai Fejlesztési Alap keretében végrehajtott kezdeményezésekkel, 
miközben Afrikában a NDICI-eszköz által támogatott fellépések keretében 
együttműködik a kapacitásépítésben, valamint a létesítmények és infrastruktúrák 
megosztásában.

6) Jobb kommunikáció, tájékoztatás és láthatóság
– a közös vállalkozásoknak figyelemfelhívó kampányokban, valamint az oktatást és a 

terjesztést előmozdító tevékenységekben kell részt venniük; erőfeszítéseket kell tenniük 
annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosságot megfelelő időben és kellő mértékben 
tájékoztassák; 

– a közös vállalkozásoknak az európai versenyképesség fokozása érdekében hozzá kell 
járulniuk a készséghiány csökkentéséhez a különböző szakterületeken. Intézkedéseket kell 
hozniuk a nemek közötti egyensúly biztosítása, valamint az Unióban a hallgatók, oktatók 
és szakértők készségeinek és tapasztalatainak növelése érdekében, miközben ösztönözniük 
kell a speciális egyetemi diplomák és oktatási programok fejlesztését a különböző 
területeken;

– a közös vállalkozások fontos szerepet játszanak a tehetségek vonzásában és megtartásában, 
csökkentve ezáltal az agyelszívást, miközben biztosítják a kutatók és a speciális szakértelem 
kiegyensúlyozott mozgását.

7) Egyedi intézkedések 

a) A Tiszta Légi Közlekedés megerősített hatóköre és költségvetése 
– a javaslat szerint a Tiszta Légi Közlekedés közös vállalkozáshoz nyújtott uniós 

hozzájárulást 1,7 milliárd euróról 2,5 milliárd euróra kell növelni, mivel a tiszta és 
fenntartható légi közlekedés minden eddiginél fontosabb eleme Európa sikerének; 

– a Horizont Európa programhoz társult országban letelepedett új belépők 
jóváhagyása az uniós hozzájárulás arányos megemelésétől függ; 

– meg kell tartani a kapott finanszírozáson és a természetbeni hozzájáruláson alapuló 
méltányos egyensúlyt;

b) A Globális Egészségügy megerősített hatóköre és költségvetése
– a javaslat szerint a Globális Egészségügyi EDCTP3 közös vállalkozáshoz nyújtott 

uniós hozzájárulást 0,8 milliárd euróról 1 milliárd euróra kell emelni annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a Bizottság által javasolt kibővített tevékenységi 
körnek;

– az új vagy továbbfejlesztett egészségügyi technológiák fejlesztésének és 
bevezetésének megfizethetőnek, hozzáférhetőnek és megfelelőnek kell lennie, 
különösen az alacsony erőforrásokkal rendelkező környezetben;

– idővel növelni kell az afrikai irányítású projektek arányát;

– a tudományos bizottság és az érdekeltek csoportja földrajzi, tematikus és nemek 
szerint kiegyensúlyozott képviseletet lát el, és bevonja az afrikai szakértelmet is;

c) Az Innovatív Egészségügyre vonatkozó egyedi intézkedések
– a közös vállalkozásnak továbbra is betegközpontú megközelítést kell követnie, 

biztosítva a betegek csoportjainak és az Unió-szerte működő más érintett közérdekű 
csoportoknak a megfelelő bevonását; az egyik vezérelv a megfizethetőség;
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– a tudományos tanácsadást meg kell erősíteni, és a jelentés egy új tudományos tanácsadó 
szerv létrehozását javasolja; az innovációs testületet egy független tudományos 
tanácsadó testület segíti, amely nyolc független képviselőből áll, és tanácsokat ad a 
tudományos, stratégiai és technológiai prioritásokkal kapcsolatban, javaslatokat tesz 
konkrét szinergiák elősegítésére, valamint tanácsokat ad az irányító testületnek a 
tudományos kiválóságot előmozdító stratégiákról; 

d) Közreműködés néhány kialakulóban lévő technológiával kapcsolatban 
– a közös vállalkozásoknak közre kell működniük az Unió kihívásaiban és politikai 

prioritásaiban, és a jelentés foglalkozik azzal, hogy fokozni kell a negatív 
kibocsátású technológiákat (BECCS, BECCU vagy a legkorszerűbb CCS/U) 
alkalmazó megoldások azonosítását, különösen a Tiszta Hidrogén és a Körforgásos 
és Bioalapú Európai Gazdaság közös vállalkozások tevékenységei keretében; 

– az Intelligens hálózatok és szolgáltatások közös vállalkozásnak támogatnia kell az 
5G és 6G technológiák, alkalmazások és szolgáltatások fejlesztését szolgáló uniós 
ökoszisztéma kiépítését, és a jelentés kiemeli a globális 6G-szabványok fontosságát, 
amelyek célja a költségek csökkentése, a hatékonyabb digitális ellátási láncok 
létrehozása és az innováció fokozása.


