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Jerzy Buzek A8-0358/2016 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

 

Határozati javaslat (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nagyobb átláthatóság, valamint a 

Bizottság keretei között működő szakértői 

csoportok munkájával való összhang 

biztosítása érdekében, továbbá abból a 

célból, hogy a lehető legnagyobb 

mértékben biztosított legyen a szak- és az 

érdekterületek, valamint a két nem 

kiegyensúlyozott képviselete, felül kell 

vizsgálni a tanácsadó és a technikai 

csoportok hatáskörére és összetételére 

vonatkozó szabályokat, különös tekintettel 

a Bizottság által kijelölt szakértők típusára. 

(3) A nagyobb átláthatóság, valamint a 

Bizottság keretei között működő szakértői 

csoportok munkájával való összhang 

biztosítása érdekében, továbbá abból a 

célból, hogy a lehető legnagyobb 

mértékben biztosítva legyen a szak- és az 

érdekterületek, valamint a két nem 

kiegyensúlyozott képviselete, felül kell 

vizsgálni a tanácsadó és a technikai 

csoportok hatáskörére és összetételére 

vonatkozó szabályokat, az érintett 

szereplőket tájékoztatni kell az említett 

csoportokban folytatott tanácskozásokról, 

különös tekintettel a Bizottság által kijelölt 

szakértők típusára és az általuk gyakorolt 

befolyásra. Tiszteletben kell tartani 

azonban a bizottsági szakértői csoportok 

létrehozásáról és működéséről szóló 

horizontális szabályok megállapításáról 

szóló, 2016. május 30-i bizottsági 

határozatot és a bizottsági szakértői 

csoportok nyilvántartásának és 

összetételének ellenőrzéséről szóló európai 



 

 

 PE596.595/ 2 

 HU 

parlamenti állásfoglalást. 

Indokolás 

Az RFCS-program jogalapjának megváltoztatásáról szóló javaslat azelőtt került közzétételre, 

hogy az Európai Bizottság közzétette a szakértői csoportokra vonatkozó frissített horizontális 

szabályokat (a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló 

horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozat 

(C(2016)3301); a Bizottság közleménye a bizottsági szakértői csoportokra vonatkozó 

keretről: horizontális szabályok és nyilvántartás (C(2016)3300)). 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Célszerű megfontolni a támogatási 

szabályok egyszerűsítését annak 

érdekében, hogy a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) számára 

könnyebb legyen a részvétel az RFCS-

programban, valamint a kkv-tulajdonosok 

és más, munkabérben nem részesülő 

természetes személyek támogatható 

személyi költségeinek meghatározásával 

összefüggésben lehetővé tenni az 

„egységköltségek” alkalmazását. 

(4) Célszerű támogatni a kkv-k átfogó 

részvételét az RFCS-programban, többek 

között a támogatási szabályok 

egyszerűsítésével, valamint a kkv-

tulajdonosok és más, munkabérben nem 

részesülő természetes személyek 

támogatható személyzetii költségeinek 

meghatározásával összefüggésben lehetővé 

tenni az „egységköltségek” alkalmazását. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A szén- és acélipari ágazatok 

fontosak az európai integráció 

folyamatában, és kulcsszerepet játszanak 

az Unió átfogó ipari környezetében. 

Ugyanakkor ezekben az ágazatokban a 

munkakörülmények megerőltetők, és 

gyakran az ott dolgozó munkavállalók és 

apolgárok egészségének károsodását 

eredményezték. A létesítményeknek és a 

vállalatoknak ezért tiszteletben kell 

tartaniuk a szociális felelősségvállalással 
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kapcsolatos minden jogi követelményt, 

végleges megoldásokat kell biztosítaniuk 

és a lehető legkisebbre kell csökkenteniük 

az átmenettel vagy a létesítmények 

bezárásával járó társadalmi 

következményeket.  A lehető legszélesebb 

körben tanácskozni kell a szociális 

partnerekkel a szociális 

felelősségvállalással kapcsolatos 

kérdésekben. 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

2008/376/EK határozat 

6 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A 6. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „ga)  a bányászati műveleteknek a 

munkavállalók foglalkoztatására és a 

helyi közösségekre gyakorolt hatása; 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 a pont (új) 

2008/376/EK határozat 

6 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A 6. cikk (2) bekezdése a következő 

ponttal egészül ki: 

 „gb) a bányászati műveleteknek a 

munkavállalók egészségére és 

biztonságára és a helyi közösségekre 

gyakorolt hatása; 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 
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2008/376/EK határozat 

21 cikk – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) befejezett projektek értékelése, 

beleértve a folyamatosságuknak és az 

érintett területeken a széntermelés és 

acélgyártás hosszú távú életképességének 

biztosítását célzó további támogató 

intézkedéseket; 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

2008/376/EK határozat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden egyes tanácsadó csoportot a 

mellékletben meghatározott táblázatoknak 

megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó 

csoport tagjai a Kutatási és Innovációs 

Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt 

személyek, akik az érdekelt felek közös 

érdekeit képviselik. Nem egyes érdekelt 

feleket, hanem a különböző érdekelt 

szervezetek közös véleményét kell 

képviselniük. 

Minden egyes tanácsadó csoportot a 

mellékletben meghatározott táblázatoknak 

megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó 

csoport tagjai a Bizottság Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóságának 

főigazgatója által kijelölt személyek, akik 

az érdekelt felek közös érdekeit képviselik. 

Egyénileg lépnek fel és nem egyes érdekelt 

feleket, hanem a különböző érdekelt 

szervezetek közös véleményét kell 

képviselniük. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

2008/376/EK határozat 

22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagoknak az érintett területen kell 

tevékenykedniük, és ismerniük kell az 

iparági prioritásokat. 

A tagoknak az érintett területen kell 

tevékenykedniük, és ismerniük kell az 

iparági és ágazati prioritásokat. 
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Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

2008/376/EK határozat 

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A technikai csoportok tagjait a Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóság főigazgatója 

jelöli ki személyes minőségükben. 

A technikai csoportok tagjait a Bizottság 

Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának 

főigazgatója jelöli ki személyes 

minőségükben. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/376/EK határozat 

39. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében 

és a 38. cikkben említett független és 

magasan képzett szakértők kijelölésére 

vonatkozóan az 1290/2013/EU rendelet (*) 

40. cikkének rendelkezéseit analógia 

alapján kell alkalmazni. 

A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében 

és a 38. cikkben említett független és 

magasan képzett szakértők kijelölésére 

vonatkozóan az 1290/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (*) 40. 

cikkének rendelkezéseit analógia alapján 

kell alkalmazni, a szakértői csoportok 

egészére nézve a bizottsági szakértői 

csoportok létrehozásáról és működéséről 

szóló horizontális szabályok 

megállapításáról szóló, 2016. május 30-i 

bizottsági határozattal és a bizottsági 

szakértői csoportok nyilvántartásának és 

összetételének ellenőrzéséről szóló európai 

parlamenti állásfoglalással együtt.  

______________ ___________________ 

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 11-i 1290/2013/EU 

rendelete a »Horizont 2020« kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020) 

részvételi és terjesztési szabályainak 

megállapításáról, valamint az 

1906/2006/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. 

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 11-i 1290/2013/EU 

rendelete a »Horizont 2020« kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020) 

részvételi és terjesztési szabályainak 

megállapításáról, valamint az 

1906/2006/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. 
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o.).” o.).” 

Indokolás 

A bizottsági határozat az RFCS-re vonatkozó javaslat után került közzétételre, az utóbbinak 

figyelembe kell vennie annak tartalmát. Ahogy a Parlament előadója említette, kívánatos 

lenne az is, hogy ez a jelentés összhangban legyen a közelgő parlamenti állásfoglalással 

(2015/2319(INI)), és semmilyen módon nem szabad előre megítélnie annak kimenetelét. 
 

 

 

 

 

 


