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Tisztelt Bușoi Úr!

A Tanács kikérte az Európai Parlament véleményét a Horizont Európa keretprogram keretében 
működő közös vállalkozások létrehozásáról szóló rendeletjavaslatról (2021/0048(NLE)). A 
Parlamentben az Ön bizottsága illetékes ebben az ügyben. A Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság úgy véli, hogy ez a közös vállalkozások létrehozásáról szóló javaslat nagyon fontos. 
Sajnos az idő rövidsége miatt nem voltunk abban a helyzetben, hogy teljes körű véleményt 
nyújtsunk be az Önök bizottságának. Ezért a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság az 
eljárási szabályzat 56. cikkének megfelelően úgy határozott, hogy jelen levél formájában nyújt 
be véleményt az Ön bizottságának.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság a következő észrevételeket kívánja tenni:

 Emlékeztet az európai partnerségek fontos szerepére a Bizottság stratégiai 
célkitűzéseinek elérésében, nevezetesen a zöld, klímasemleges és digitális Európára való 
áttérés felgyorsításában, miközben munkahelyeket teremt, valamint erősíti az európai ipar 
és különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) ellenálló képességét és 
versenyképességét.

 Kiemeli, hogy a közös vállalkozásoknak megbízatással és működési iránymutatásokkal 
kell rendelkezniük az együttműködésen alapuló kutatási munkaprogramokkal való 
szinergiák megvalósítása érdekében, és a céljaiknak megfelelő költségvetéssel kell őket 
finanszírozni.

 Emlékeztet rá, hogy a közös vállalkozásokat olyan struktúra és szabályok alkalmazásával 
kell végrehajtani, hogy azok fokozzák a hatékonyságot és a rugalmasságot, valamint 
biztosítsák a kedvezményezettek számára a maximálisan egyszerűsített adminisztrációt, 
valamint adminisztrációs terheik csökkentését, miközben biztosítják a költségvetési 
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átláthatóságot és a költségmegtakarítást is.

 Emlékeztet az európai partnerségek fontosságára a fenntartható uniós idegenforgalmi 
politika kialakításának előmozdításában, amelyben az intelligens és fenntartható 
mobilitás és összekapcsolhatóság döntő szerepet játszik; 

 emlékeztet annak fontosságára, hogy a Bizottság stratégiai célkitűzéseinek támogatása 
érdekében meg kell vizsgálni egy európai partnerség létrehozásának lehetőségét a tengeri 
ágazat számára; 

 felszólít a természetbeni hozzájárulásokra, az értékelésre és a szellemi tulajdonjogok 
végrehajtására vonatkozó hatékony és harmonizált szabályokat bevezető másodlagos 
jogszabályokra. 

 Üdvözli a Tiszta Légiközlekedési Közös Vállalkozás létrehozását, amely a Tiszta 
Égbolt és a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozások tapasztalataira fog építeni, és amely a 
legjobb innovatív eredmények elérése érdekében több mint 900 résztvevőt hoz össze az 
ipar, a kkv-k, a kutatás és a tudományos élet területéről. Emlékeztet annak fontosságára, 
hogy fel kell gyorsítani a tiszta hidrogén-, hibrid-elektromos és elektromos technológiák 
európai értékláncának fejlesztését és kiépítését, hozzájárulva a fenntartható, szén-dioxid-
mentes és teljesen integrált energiarendszerhez. Ösztönzi a Tiszta Légiközlekedési Közös 
Vállalat és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) közötti szoros 
együttműködést a kifejlesztett új technológiákra vonatkozó ismeretek korai cseréjének 
biztosítása érdekében; kéri a magánkötelezettségek szintjének megfelelő állami 
hozzájárulást.

 Üdvözli az Európai Vasúti Közös Vállalkozás létrehozását, amely a Shift2Rail 
munkájának sikeres eredményeire építve felgyorsítja az innovatív technológiák 
fejlesztését és bevezetését a személyszállítási, árufuvarozási és intermodális 
szolgáltatások terén azzal a céllal, hogy vonzóbb, digitális, fenntartható és 
megfizethetőbb uniós vasúti rendszert hozzon létre; üdvözli az új „rendszerpillér” 
megközelítést is, amelynek célja a kutatási tevékenységek eredményeinek növelése az 
iparosítás és a szabványosítás tekintetében, valamint az előnyök fokozása a teljes 
értékláncban. Hangsúlyozza, hogy az egységes európai vasúti térség megvalósítása 
érdekében meg kell szüntetni az interoperabilitás akadályait, és megoldásokat kell kínálni 
a teljes integrációhoz, amely kiterjed a forgalomirányításra, a gördülőállományra, az 
infrastruktúrára és a szolgáltatásokra, e téren egyaránt támaszkodva a kis- és 
nagyvállalatok innovatív technológiáira.

 Úgy véli, hogy az Európai Vasúti Közös Vállalkozásnak a következő konkrét célokat is 
szem előtt kell tartania: 

 lehetővé teszi az ágazat számára az egységes üzemeltetési koncepció és 
rendszerarchitektúra kialakítását, beleértve a vasúti rendszer működésének alapját 
képező szolgáltatások, funkcionális blokkok és interfészek meghatározását; 

 átfogó keretet biztosít a magas színvonalú és háztól házig tartó mobilitás iránti 
felhasználói igények kielégítésére egy integrált rendszerszemléletű megközelítés 
keretében; 
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 támogatja a fejlett forgalomirányítási és forgalomirányítási rendszerek gyors és 
széles körű kiépítését a közös működési koncepciókon alapuló, továbbfejlesztett 
funkciók és szabványosított interfészek biztosításával, az örökölt rendszerekről 
való áttérés megkönnyítése, az összköltségek csökkentése és a különböző vasúti 
szegmensek igényeihez, valamint a multimodális intelligens mobilitási rendszer 
igényeihez való igazításuk révén. Az előző partnerséghez hasonlóan a jövőbeli 
európai vasúti közös vállalkozásban is alapvető fontosságú az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségének (ERA) mint az ERTMS rendszerhatóságának részvétele.

 Üdvözli az Egységes Európai Égbolt ATM Kutatási Közös Vállalkozás 3 létrehozását, 
amely a SESAR Közös Vállalkozás tapasztalataira fog építeni, és folytatja az Unión belüli 
ATM-kutatás koordinációs szerepét a légi közlekedési infrastruktúra digitális 
átalakításának felgyorsítása érdekében azáltal, hogy kulcsszerepet játszik a pilóta nélküli 
légi járművek (U-space) biztonságos integrációját és fenntartható kiaknázását szolgáló 
keretrendszer meghatározásában is. Hangsúlyozza azt a célt, hogy az európai légtér a 
világ legbiztonságosabb, legbiztonságosabb, leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb 
légterévé váljon, optimalizálva az útvonalakat és hozzájárulva az EU klímasemlegességi 
céljainak megfelelő, legalább 10%-os általános kibocsátáscsökkentéshez a lehető 
leghamarabb, valamint hogy támogassa az európai légiközlekedési ágazat 
versenyképességét és fellendülését a Covid19-válságot követően.

Remélem, hogy a TRAN eme hozzájárulását, amelyet a képviselőcsoportok nagy többsége 
támogat, figyelembe veszik a jelentésben.

Üdvözlettel,

((aláírás)) [Karima Delli] 
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