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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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási 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 jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási 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 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 

az Uniónak a több európai uniós tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri 

térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való 

részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0662), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

valamint 185. és 188. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0421/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 26-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 

(A8-0112/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányára, azon belül is annak az 

önkormányzattal nem rendelkező 

területekről szóló 73. cikkére, 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

3 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az EU által finanszírozott vissza 

nem térítendő támogatások, pénzdíjak és 

pénzügyi eszközök vonatkozásában az 

izraeli szervezetek és azoknak az Izrael 

által 1967 júniusa óta elfoglalt területeken 

folytatott tevékenységének 2014. évtől 

kezdődő támogathatóságáról szóló 

bizottsági iránymutatásra1a, 

 _________________ 

 1a HL C 205., 2013.7.19., 9. o. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

3 b bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel a nemzeti parlamentek Európai 

Unióban betöltött szerepéről szóló 1. 

jegyzőkönyvre, 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat  

3 c bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvre, 
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Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A vízhez való hozzáférés egyetemes 

jog, amelyet minden polgárnak biztosítani 

kell. Ezért a vízhez és a megfelelő higiénés 

körülményekhez való hozzáférés – 

beleértve az elérhetőséget, a 

hozzáférhetőséget, az elfogadhatóságot és 

a minőséget –, az Egyesült Nemzetek által 

elismert és a tagállamok által támogatott 

emberi jog teljes körű megvalósítása 

alapvető fontosságú az élethez, és a 

vízkészletekkel való megfelelő 

gazdálkodás döntő szerepet játszik a 

fenntartható vízhasználat biztosításában 

és a világ természeti erőforrásainak 

megőrzésében. Az emberi tevékenység és 

az éghajlatváltozás együttes hatása 

következtében az egész földközi-tengeri 

térség vízhiányos, félsivatagos térséggé 

vált. 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A földközi-tengeri térség politikai, 

gazdasági, kulturális, tudományos és 

környezeti szempontból stratégiai 

jelentőségű az Európai Unió számára; 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (2) Az Európai Parlament és a Tanács 



 

PE595.480v02-00 8/81 RR\1121890HU.docx 

HU 

1291/2013/EU rendelete4 létrehozta a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogramot (2014–2020). A „Horizont 

2020” keretprogram a közszektoron belüli 

partnerségek megerősítésén, és ennek 

keretében az Uniónak a több tagállam által 

indított programokban történő részvételén 

keresztül is fokozni kívánja a kutatásra és 

az innovációra kifejtett hatását. 

1291/2013/EU rendelete4 létrehozta a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogramot (2014–2020). A „Horizont 

2020” keretprogram a közszektoron belüli 

partnerségek megerősítésén, és ennek 

keretében az Uniónak a több tagállam által 

indított programokban történő részvételén 

keresztül is fokozni kívánja a kutatásra és 

az innovációra kifejtett hatását az uniós 

tagállamok fenntartható fejlődése 

érdekében. 

__________________ __________________ 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 

és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 

1291/2013/EU (2013. december 11.) 

rendelete a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020) 

létrehozásáról és az 1982/2006/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 347., 2013.12.20., 104. o.). 

 

  

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A közszektoron belüli 

társulásoknak a szorosabb szinergiák 

kialakítását, a koordináció elmélyítését, 

valamint az uniós, a nemzetközi, a nemzeti 

és a regionális kutatási programokkal való 

felesleges átfedések elkerülését kell 

célozniuk, és maradéktalanul tiszteletben 

kell tartaniuk a Horizont 2020-ban 

megfogalmazott általános elveket, 

különösen a nyitottság és az átláthatóság 

vonatkozásában. 

(3) A közszektoron belüli 

társulásoknak a szorosabb szinergiák 

kialakítását, a koordináció elmélyítését, 

valamint az uniós, a nemzetközi, a nemzeti 

és a regionális kutatási programokkal való 

felesleges átfedések elkerülését kell 

célozniuk, és a fenntartható fejlődés 

érdekében a kutatás és az innováció 

megerősítése céljából maradéktalanul 

tiszteletben kell tartaniuk a Horizont 2020-

ban megfogalmazott általános elveket, 

különösen a nyitottság, az átláthatóság és a 

hozzáférhetőség vonatkozásában. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az 1291/2013/EU rendelet 19. 

cikke (2) bekezdésének megfelelően a 

„Horizont 2020” keretében végrehajtott 

kutatásnak és innovációnak – ideértve 

valamennyi lehetséges, közszektoron 

belüli társulást, például a PRIMA-t – 

kizárólag a polgári felhasználásokra kell 

összpontosulnia. 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 1291/2013/EU rendelet 

azonosította a társadalmi kihívások között 

az „éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-

hatékonyság és nyersanyagok”, valamint az 

„élelmezésbiztonság, fenntartható 

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 

tengerekkel és szárazföldi vizekkel 

kapcsolatos kutatás, valamint a 

biogazdaság” két olyan prioritást, amelyet 

kezelni kell a kutatási és innovációs 

beruházások támogatásával. Az 

1291/2013/EU rendelet elismeri továbbá, 

hogy tekintettel az éghajlat és a környezet 

transznacionális, globális jellegére, 

nagyságrendjére és összetettségére, 

valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági 

ellátási lánc nemzetközi dimenziójára, az e 

kihívásokra irányuló kutatási és innovációs 

cselekvéseket uniós és afeletti szinten kell 

megvalósítani. 

(4) Az 1291/2013/EU rendelet 

azonosította a társadalmi kihívások között 

az „éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-

hatékonyság és nyersanyagok”, valamint az 

„élelmezésbiztonság, fenntartható 

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 

tengerekkel és szárazföldi vizekkel 

kapcsolatos kutatás, valamint a 

biogazdaság” két olyan prioritást, amelyet 

haladéktalanul kezelni kell a kutatási és 

innovációs beruházások támogatásával. Az 

1291/2013/EU rendelet elismeri továbbá, 

hogy tekintettel az éghajlat és a környezet 

transznacionális, globális jellegére, 

nagyságrendjére és összetettségére, 

valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági 

ellátási lánc nemzetközi dimenziójára, az e 

kihívásokra irányuló kutatási és innovációs 

cselekvéseket uniós és afeletti szinten kell 

megvalósítani. 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az 1291/2013/EU rendelet (5) Az 1291/2013/EU rendelet 
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elismeri, hogy a harmadik országokkal 

folytatott nemzetközi együttműködés 

elengedhetetlen a közös kihívások 

hatékony kezeléséhez. A kutatás és az 

innováció terén folytatott nemzetközi 

együttműködés az Unió globális 

kötelezettségvállalásainak egyik 

legfontosabb vonatkozása, és annak fontos 

szerepet kell játszania az Uniós 

szomszédos országokkal kialakítandó 

partnerségében. Ez az együttműködés 

követi az európai szomszédságpolitikában 

alkalmazott, az együttműködés szintjének 

az egyes szomszédos országok Unió felé 

vállalt kötelezettségein alapuló 

differenciálására irányuló megközelítést. 

elismeri, hogy a harmadik országokkal 

folytatott nemzetközi együttműködés 

elengedhetetlen a közös kihívások 

hatékony kezeléséhez. A kutatás és az 

innováció terén folytatott nemzetközi 

együttműködés az Unió globális 

kötelezettségvállalásainak egyik 

legfontosabb vonatkozása, és annak fontos 

szerepet kell játszania az Unió szomszédos 

országokkal és harmadik országokkal 

kialakítandó partnerségében. Ez az 

együttműködés követi az európai 

szomszédságpolitikában alkalmazott, az 

együttműködés szintjének az egyes 

szomszédos országok Unió felé vállalt 

kötelezettségein alapuló differenciálására 

irányuló megközelítést. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 2014. december 23-án a földközi-

tengeri térség 19 országa a „földközi-

tengeri térségben folytatott kutatási és 

innovációs partnerség” (PRIMA) közös 

program kezdeményezésre irányuló 

javaslatot terjesztett a Bizottság elé. 

Közülük 14 ország megállapodott a 

PRIMA kezdeményezés pénzügyi 

kötelezettségvállalásokkal történő közös 

végrehajtásában: Ciprus, a Cseh 

Köztársaság, Franciaország, Görögország, 

Luxemburg, Málta, Olaszország, 

Portugália és Spanyolország uniós 

tagállamok; Izrael és Tunézia a „Horizont 

2020” keretprogramhoz társult harmadik 

országok; Egyiptom, Libanon és Marokkó 

a „Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik országok. 

(7) 2014. december 23-án a földközi-

tengeri térség 19 országa a „földközi-

tengeri térségben folytatott kutatási és 

innovációs partnerség” (PRIMA) közös 

program kezdeményezésre irányuló 

javaslatot terjesztett a Bizottság elé. 

Közülük 15 ország megállapodott a 

PRIMA kezdeményezés pénzügyi 

kötelezettségvállalásokkal történő közös 

végrehajtásában: Ciprus, Franciaország, 

Görögország, Luxemburg, Málta, 

Németország, Olaszország, Portugália és 

Spanyolország uniós tagállamok; Izrael és 

Tunézia a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult harmadik 

országok; Egyiptom, Jordánia, Libanon és 

Marokkó a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult harmadik 

országok. 
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Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A PRIMA célja közös program 

végrehajtása a földközi-tengeri térség 

élelmiszer-termelése és vízellátása 

hatékonyságának, biztonságának, 

biztosságának és fenntarthatóságának 

növelésére irányuló, innovatív és integrált 

megoldások kifejlesztése és elfogadása 

érdekében. A PRIMA hozzájárul a nemrég 

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításához és az Európai Unió 

következő fenntartható fejlődési 

stratégiájához. 

(8) A PRIMA célja közös program 

végrehajtása a földközi-tengeri térség 

agrár-élelmiszerrendszerei és integrált 

vízgazdálkodása hatékonyságának, 

biztonságának, biztosságának és 

fenntarthatóságának növelésére irányuló, 

innovatív és integrált megoldások 

kifejlesztése és elfogadása érdekében. A 

PRIMA-nak hozzá kell járulnia a nemrég 

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításához, az Európai Unió 

következő fenntartható fejlődési 

stratégiájához és a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseihez. 

 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az integrált vízgazdálkodás, többek 

között a szennyvíz újrafelhasználása és 

kezelése azt jelenti, hogy a vízkészletek 

valamennyi hasznosítási módját 

együttesen veszik figyelembe, és a 

környezeti és társadalmi fenntarthatóság 

érdekében központi értékei közé tartozik a 

nyilvánosság részvétele, a teljes 

átláthatóság és a demokratikus 

elszámoltathatóság. 
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Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Egy fenntartható agrár-

élelmiszerrendszer célja a polgárok 

igényeinek és a környezeti 

követelményeknek való megfelelés 

biztonságos, egészséges és kifizethető 

élelmiszerek érdekében, valamint az 

élelmiszer és a takarmány 

feldolgozásának, forgalmazásának és 

fogyasztásának fenntarthatóbbá tétele, az 

élelmiszer-veszteség és agrár-

élelmiszerhulladék minimalizálása 

mellett. Ezen túlmenően a PRIMA 

tevékenységeinek a vidéki területek 

fejlődését előmozdító szolgáltatások, 

koncepciók és politikák kidolgozására, és 

a fenntartható fogyasztás ösztönzésére 

kell irányulniuk. 

 

Módosítás   16 

Határozatra irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A vízhiány a Földközi-tenger 

térségében különböző energiaügyi 

megoldásokat és hatékonyabb rendszerek 

bevezetését teszi szükségessé. A fosszilis 

tüzelőanyag leváltása érdekében a 

folyamatokba integrálni kell a megújuló 

energiaforrásokat. 

 

Módosítás   17 

Határozatra irányuló javaslat 

8 d preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8d) A nyitott, demokratikus és 

részvételen alapuló kormányzás alapvető 

fontosságú annak biztosítása érdekében, 

hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás 

során a leginkább költséghatékony 

megoldások kerüljenek alkalmazásra az 

egész társadalom javára. 

 

 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult harmadik 

országok, nevezetesen Egyiptom, Libanon 

és Marokkó PRIMA programban való 

részvételének biztosítása érdekében 

nemzetközi megállapodásokat kell kötni az 

Unió és ezen országok között, az e 

határozattal kialakított jogi szabályozás 

rájuk való kiterjesztése céljából. 

(9) A „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult harmadik 

országok, nevezetesen Egyiptom, 

Jordánia, Libanon és Marokkó PRIMA 

programban való részvételének biztosítása 

érdekében nemzetközi tudományos és 

technológiai megállapodásokat kell kötni 

az Unió és ezen országok között, az e 

határozattal kialakított jogi szabályozás 

rájuk való kiterjesztése céljából. 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A „Horizont 2020” keretprogram 

célkitűzéseivel összhangban bármely más 

tagállam és a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult harmadik ország 

jogosult részt venni a PRIMA programban, 

amennyiben vállalja, hogy hozzájárul a 

PRIMA finanszírozásához. 

(10) A „Horizont 2020” keretprogram 

célkitűzéseivel összhangban, valamint a 

foglalkoztatás és a növekedés fokozása 

érdekében bármely más tagállam és a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 

harmadik ország jogosult részt venni a 

PRIMA programban, amennyiben vállalja, 

hogy a teljes pénzügyi hozzájárulás 

megfelelő százalékával hozzájárul a 

PRIMA finanszírozásához. 
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Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A PRIMA program célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében lehetőséget kell 

teremteni a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult más harmadik 

országok, különösen a déli földközi-tengeri 

országok részvételére, amennyiben 

vállalják, hogy hozzájárulnak a PRIMA 

finanszírozásához, és amennyiben a 

PRIMA-VS jóváhagyja részvételüket. A 

részvételt biztosítani kell továbbá az ilyen 

harmadik ország és az Unió által 

megkötendő megfelelő nemzetközi 

megállapodással. 

(11) A PRIMA program célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében lehetőséget kell 

teremteni a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult más harmadik 

országok, különösen a déli földközi-tengeri 

országok részvételére, amennyiben 

vállalják, hogy hozzájárulnak a PRIMA 

finanszírozásához, és amennyiben a 

PRIMA-VS jóváhagyja részvételüket. A 

részvételt biztosítani kell továbbá az ilyen 

harmadik ország és az Unió által 

megkötendő megfelelő nemzetközi 

tudományos és technológiai 

megállapodással. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A PRIMA program közös 

végrehajtásának biztosítása érdekében 

létrejön a végrehajtási struktúra (PRIMA-

VS). Az uniós pénzügyi hozzájárulást a 

PRIMA-VS-nek kell kapnia, és biztosítania 

kell a PRIMA hatékony végrehajtását. 

(12) A PRIMA program közös 

végrehajtásának biztosítása érdekében 

létrejön a végrehajtási struktúra (PRIMA-

VS). Az uniós pénzügyi hozzájárulást a 

PRIMA-VS-nek kell kapnia, és biztosítania 

kell a PRIMA hatékony és átlátható 

végrehajtását. 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a (13) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 
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részt vevő államoknak a PRIMA 

finanszírozásához való hozzájárulásra 

vonatkozó hivatalos 

kötelezettségvállalásához és e 

kötelezettségvállalás e határozat 

feltételeivel összhangban álló teljesítéséhez 

kell kötni. A részt vevő országoknak 

biztosítani kell a rugalmasságot, hogy a 

magas szintű pénzügyi integráció 

eléréséhez közvetett cselekvések 

finanszírozása céljából opcionálisan 

pénzügyileg hozzájáruljanak a PRIMA-

VS-hez. A részt vevő országoknak továbbá 

pénzügyileg vagy természetben hozzá kell 

járulniuk az uniós hozzájárulás nélkül 

végrehajtott tevékenységekhez. 

Egyértelműen meg kell határozni azt az 

időszakot, amelyen belül a részt vevő 

országoknak biztosítaniuk kell a 

hozzájárulásaikat. 

részt vevő államoknak a PRIMA 

finanszírozásához való hozzájárulásra 

vonatkozó hivatalos 

kötelezettségvállalásához és e 

kötelezettségvállalás e határozat 

feltételeivel összhangban álló teljesítéséhez 

és végrehajtásához kell kötni. A részt vevő 

országoknak biztosítani kell a 

rugalmasságot, hogy a magas szintű 

pénzügyi integráció eléréséhez közvetett 

cselekvések finanszírozása céljából 

opcionálisan pénzügyileg hozzájáruljanak a 

PRIMA-VS-hez. A részt vevő országoknak 

továbbá pénzügyileg vagy természetben 

hozzá kell járulniuk az uniós hozzájárulás 

nélkül végrehajtott tevékenységekhez. 

Egyértelműen meg kell határozni azt az 

időszakot, amelyen belül a részt vevő 

országoknak biztosítaniuk kell a 

hozzájárulásaikat. 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A kuratóriumnak és az éves 

munkatervnek biztosítania kell az 

erőforrások méltányos elosztását, többek 

között megfelelő területi összpontosítás 

révén; 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Meg kell állapítani azt a 

legnagyobb összeget, amellyel az Unió a 

„Horizont 2020” keretprogramból 

hozzájárulhat a PRIMA végrehajtásához. A 

kellő ösztönző hatás elérése és a részt vevő 

államok programjainak fokozottabb 

(14) Meg kell állapítani azt a 

legnagyobb összeget, amellyel az Unió a 

„Horizont 2020” keretprogramból 

hozzájárulhat a PRIMA végrehajtásához. A 

kellő ösztönző hatás elérése és a részt vevő 

államok programjainak fokozottabb 
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integrálása érdekében az Unió 

hozzájárulásának ezen a legnagyobb 

összegen belül egyenlőnek kell lennie a 

PRIMA-ban részt vevő államok által 

nyújtott hozzájárulás összegével. Az Unió 

által nyújtott hozzájárulás korlátozott 

részét fel lehet használni a PRIMA-VS 

igazgatási költségeinek fedezésére. 

integrálása érdekében az Unió 

hozzájárulásának ezen a legnagyobb 

összegen belül egyenlőnek kell lennie a 

PRIMA-ban részt vevő államok által 

nyújtott hozzájárulás összegével. Az Unió 

által nyújtott hozzájárulás korlátozott 

részét fel lehet használni a PRIMA-VS 

igazgatási költségeinek fedezésére. 

Biztosítani kell a program hatékony 

igazgatását és a lehető legalacsonyabb 

szinten kell tartani az igazgatási 

költségeket. 

Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A PRIMA keretében folytatott 

tevékenységeknek összhangban kell 

lenniük a „Horizont 2020”-ban 

megállapított célkitűzésekkel, kutatási és 

innovációs prioritásokkal, valamint az 

1291/2013/EU rendelet 26. cikkében 

rögzített általános elvekkel és feltételekkel. 

A PRIMA a technológiai kutatás, a 

termékfejlesztés és a demonstrációs 

tevékenységek osztályozása során 

figyelembe veszi az OECD technológiai 

érettségi szintekre vonatkozó 

fogalommeghatározásait. 

(16) A PRIMA keretében folytatott 

tevékenységeknek összhangban kell 

lenniük a „Horizont 2020”-ban 

megállapított célkitűzésekkel, kutatási és 

innovációs prioritásokkal – amelyek az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

fejlődés fő hajtóerejét jelentik –, valamint 

az 1291/2013/EU rendelet 26. cikkében 

rögzített általános elvekkel és feltételekkel. 

A PRIMA a technológiai kutatás, a 

termékfejlesztés és a demonstrációs 

tevékenységek osztályozása során 

figyelembe veszi az OECD technológiai 

érettségi szintekre vonatkozó 

fogalommeghatározásait. 

 

 

Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A PRIMA-nak támogatnia kell a 

kutatási és innovációs tevékenységek 

számos fajtáját, ideértve a 

kapacitásépítést, képzést, figyelemfelhívó 
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és tájékoztató fellépéseket, kutatói 

mobilitást, kutatási, fejlesztési és 

innovációs projekteket és az innovatív 

demonstrációkat és kísérleti 

létesítményeket, amelyek számos 

különböző technológiai érettségi szintre 

irányulnak, és biztosítják a kis és nagy 

projektek közötti egyensúlyt. 

 

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) A PRIMA-t éves munkaterv 

alapján kell végrehajtani, amelyben meg 

kell határozni az adott évben végzendő 

tevékenységeket. A PRIMA-VS-nek 

nyomon kell követnie a pályázati 

felhívások eredményeit, valamint azt, 

hogy a tudományos témákat, várható 

hatásokat és a határérték feletti nem 

finanszírozható pályázatokhoz kapcsolódó 

túljelentkezést milyen mértékben kezelték 

megfelelően. Indokolt esetben a PRIMA-

VS-nek korrekciós intézkedéseket kell 

végrehajtani a módosított vagy az ezt 

követő éves munkaterveiben. 

 

  

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A kutatási és innovációs 

szervezetek tekintetében a programban 

való részvételnek hátrányos 

megkülönböztetéstől mentesnek kell 

lennie. Meg kell határozni és fel kell 

számolni az új belépők programban való 

részvételét akadályozó korlátokat. Ebben 

az összefüggésben elő kell mozdítani az 
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egyetemek, kutatóközpontok és kkv-k 

részvételét. 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

17 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17b) A PRIMA-VS célkitűzéseinek 

megvalósítása során és az alkalmazandó 

szabályokkal és elvekkel – mint például a 

tudományos kiválóság elvével – 

összhangban arra törekszik, hogy a részt 

vevő államnak minősülő célzott harmadik 

országokban telephellyel rendelkező 

jogalanyoknak az uniós finanszírozás 

megfelelő, a programban részt vevő 

földközi-tengeri partnerországok 

kötelezettségvállalását tükröző, 

hozzávetőleg 25%-os arányú részét 

nyújtsa. 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A PRIMA-VS által irányított 

pályázati felhívásokat a résztvevők 

számára fenntartott egységes portálon, 

valamint a „Horizont 2020” 

keretprogrammal kapcsolatos információk 

terjesztésére szolgáló, a Bizottság által 

kezelt egyéb elektronikus eszközök 

igénybevételével is közzé kell tenni. 

(18) A PRIMA-VS által irányított 

pályázati felhívásokat és a PRIMA-VS 

által irányított projektek kiválasztására 

vonatkozó, indokolással ellátott 

határozatokat a résztvevők számára 

fenntartott egységes PRIMA-portálon, a 

Horizont 2020 résztvevői portálján, 

valamint a „Horizont 2020” 

keretprogrammal kapcsolatos információk 

terjesztésére szolgáló, a Bizottság által 

kezelt egyéb elektronikus eszközök 

igénybevételével is közzé kell tenni. 
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Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A PRIMA-VS jóváhagyja a 

támogatási mintamegállapodást, 

amelyben meghatározzák, hogy a PRIMA-

ban részt nem vevő országokban 

telephellyel rendelkező szervezeteknek a 

PRIMA-VS-nak megfelelő garanciát kell 

biztosítaniuk a nemteljesítés vagy az uniós 

finanszírozás hűtlen kezelése 

kockázatainak fedezésére. 

 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

18 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) A PRIMA-VS-nek folyamatosan 

mérnie kell a végrehajtott projektek 

hatásait. 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

18 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18c) A PRIMA-VS éves 

munkaterveiben bevezethet további 

részvételi feltételeket, amelyek többek 

között előírják azt, hogy egy adott felhívás 

keretében megvalósuló összes projektet a 

részt vevő államokban telephellyel 

rendelkező szervezeteknek kell 

koordinálni. 
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Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Az uniós forrásokkal való 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

biztosítása érdekében megfelelő pénzügyi 

garanciákat kell nyújtani a PRIMA-VS 

számára. Ezen garanciáknak 

elégségesnek és arányosnak kell lenniük. 

Amennyiben a részt vevő államok ezt 

teljesítik, akkor mindegyikőjük legfeljebb 

akkora összeg erejéig vállal felelősséget, 

amekkora a PRIMA programmal 

szembeni pénzügyi kötelezettségvállalásuk 

mértéke. A visszafizetés teljes összege nem 

haladhatja meg a 200 000 000 EUR-t. 

Indokolás 

A 8. cikk új (1a) bekezdését javasló módosításhoz kapcsolódik. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelme érdekében a Bizottság számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

csökkentse, felfüggessze vagy beszüntesse 

az Unió pénzügyi hozzájárulását abban az 

esetben, ha a PRIMA-t nem megfelelően, 

csak részben vagy késedelmesen hajtják 

végre, illetve abban az esetben, ha a részt 

vevő államok egyáltalán nem, vagy csak 

részben vagy késedelmesen nyújtanak 

pénzügyi hozzájárulást a PRIMA-hoz. 

(20) Az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelme érdekében a Bizottság számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

csökkentse vagy felfüggessze az Unió 

pénzügyi hozzájárulását abban az esetben, 

ha a PRIMA-t nem megfelelően, csak 

részben vagy késedelmesen hajtják végre, 

illetve abban az esetben, ha a részt vevő 

államok egyáltalán nem, vagy csak részben 

vagy késedelmesen nyújtanak pénzügyi 

hozzájárulást a PRIMA-hoz. 
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Módosítás  36 

Határozatra irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A PRIMA-VS által finanszírozott 

közvetett cselekvésekben való részvétel 

szabályait az 1290/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet7 határozza 

meg. A PRIMA sajátos működési igényeire 

való tekintettel ugyanakkor az említett 

rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban egyes esetekben lehetőséget 

kell biztosítani az eltérésre. 

(21) Tekintettel a Horizont 2020 

keretprogram azon általános céljára, 

amely szerint meg kell valósítani az uniós 

szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 

rendszer nagyobb mértékű egyszerűsítését 

és harmonizációját, a közszektoron belüli 

társulásoknak egyszerű irányítási 

modelleket kell kialakítaniuk, és lehetőség 

szerint el kell kerülniük a Horizont 2020 

keretprogramban foglaltaktól eltérő 

szabályrendszerek alkalmazását. 

Ennélfogva a PRIMA-VS által 

finanszírozott közvetett cselekvésekben 

való részvétel szabályait az 1290/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet7 

határozza meg. A PRIMA sajátos 

működési igényeire való tekintettel 

ugyanakkor az említett rendelet 1. 

cikkének (3) bekezdésével összhangban 

korlátozott mértékben lehetőséget kell 

biztosítani az eltérésre. 

__________________ __________________ 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 

1290/2013/EU rendelete (2013. december 

11.) 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. 

o.). 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 

1290/2013/EU rendelete (2013. december 

11.) 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. 

o.). 

 

 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától és 9. 

cikkének (3) bekezdésétől való eltérések 

szükségesek a PRIMA földrajzi hatályából 

eredő sajátosságok figyelembevételéhez 

azáltal, hogy tovább igazítják a közvetett 

cselekvésekben való részvétel 

minimumfeltételeit. A közvetett 

cselekvésekben való kiemelt 

együttműködés észak-déli vonulatú 

egyensúlyához – az 1290/2013/EU rendelet 

9. cikke (1) bekezdésének b) pontjától 

eltérően – a résztvevők minimális száma 

három, három különböző részt vevő 

államban székhellyel rendelkező jogalany, 

amelyek közül egy valamelyik 

tagállamban vagy a „Horizont 2020” 

keretprogram társult országában, egy 

pedig a „Horizont 2020” keretprogramhoz 

társult vagy nem társult, harmadik 

országban rendelkezik székhellyel. Az 

1290/2013/EU rendelet 9. cikkének (3) 

bekezdésétől való eltérés annak 

biztosításához szükséges, hogy a közvetett 

cselekvésekben való részvétel 

minimumfeltétele ne érintse hátrányosan a 

PRIMA programban részt vevő államként 

szereplő harmadik országokban székhellyel 

rendelkező jogalanyokat. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a finanszírozási feltételek 

ne érintsék hátrányosan a PRIMA 

programban részt vevő államként szereplő 

harmadik országokban székhellyel 

rendelkező jogalanyokat, az 1290/2013/EU 

rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében 

szereplő jogalanyok mellett a PRIMA 

programban részt vevő államokban 

székhellyel rendelkező jogalanyoknak is 

jogosultnak kell lenniük a finanszírozásra. 

Az 1290/2013/EU rendelet 12. cikkétől 

való eltérés ahhoz szükséges, hogy a 

PRIMA-VS által meghirdetett közös 

felhívások révén fokozzák a harmadik 

országoktól és nemzetközi szervezetektől 

eltérő jogalanyokkal való együttműködést. 

(22) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától és 9. 

cikkének (3) bekezdésétől való eltérések 

szükségesek a PRIMA földrajzi hatályából 

eredő sajátosságok figyelembevételéhez 

azáltal, hogy tovább igazítják a közvetett 

cselekvésekben való részvétel 

minimumfeltételeit. A közvetett 

cselekvésekben való kiemelt 

együttműködés észak-déli vonulatú 

egyensúlyához – az 1290/2013/EU rendelet 

9. cikke (1) bekezdésének b) pontjától 

eltérően – a résztvevők minimális száma 

három, három különböző részt vevő 

államban székhellyel rendelkező jogalany, 

előmozdítva a kiegyensúlyozott 

euromediterrán együttműködést. Az 

1290/2013/EU rendelet 9. cikkének (3) 

bekezdésétől való eltérés annak 

biztosításához szükséges, hogy a közvetett 

cselekvésekben való részvétel 

minimumfeltétele ne érintse hátrányosan a 

PRIMA programban részt vevő államként 

szereplő harmadik országokban székhellyel 

rendelkező jogalanyokat. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a finanszírozási feltételek 

ne érintsék hátrányosan a PRIMA 

programban részt vevő államként szereplő 

harmadik országokban székhellyel 

rendelkező jogalanyokat, az 1290/2013/EU 

rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében 

szereplő jogalanyok mellett a PRIMA 

programban részt vevő államokban 

székhellyel rendelkező jogalanyoknak is 

jogosultnak kell lenniük a finanszírozásra. 

Lehetővé kell tenni, hogy – az 

1290/2013/EU rendelet 10. cikkének (1) és 

(2) bekezdésétől eltérően – az e 

rendeletben meghatározott egyedi 

feltételek teljesülése esetén a PRIMA 

keretében finanszírozást kapjanak olyan, 

részt nem vevő államban székhellyel 

rendelkező nemzetközi szervezetek és 

szervek, amelyek nem jogosultak 

támogatásra a PRIMA keretében. Az 

1290/2013/EU rendelet 12. cikkétől való 
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eltérés ahhoz szükséges, hogy a PRIMA-

VS által meghirdetett közös felhívások 

révén fokozzák a harmadik országoktól és 

nemzetközi szervezetektől eltérő 

jogalanyokkal való együttműködést. 

 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az egyszerűsítés érdekében az 

összes felet érintően csökkenteni kell az 

adminisztratív terhet. El kell kerülni a 

kettős ellenőrzést, valamint az aránytalan 

dokumentációt és jelentéstételt. Az 

ellenőrzések során megfelelő módon 

figyelembe kell venni a nemzeti programok 

sajátosságait. 

(23) Az egyszerűsítés érdekében az 

összes felet érintően szigorúan a várható 

hatásokkal arányos módon kell 

megállapítani az adminisztratív terheket. 

El kell kerülni a kettős ellenőrzést, 

valamint az aránytalan dokumentációt és 

jelentéstételt. A részt vevő államoktól 

származó adatok gyűjtésére harmonizált 

módszertant kell meghatározni. Az 

ellenőrzések során megfelelő módon 

figyelembe kell venni a nemzeti programok 

sajátosságait. 

 

Módosítás  39 

Határozatra irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A Bizottságnak időközi értékelés 

keretében elemeznie kell különösen a 

PRIMA minőségét és hatékonyságát, 

valamint a kitűzött célok teljesítésében 

elért eredményeket, továbbá a programról 

végső értékelést kell készítenie, és ezekről 

az értékelésekről jelentéseket kell 

összeállítania. 

(26) A Bizottságnak a részt vevő 

államok véleményét figyelembe véve, 

időközi értékelés keretében elemeznie kell 

különösen a PRIMA minőségét és 

hatékonyságát, valamint a kitűzött célok 

teljesítésében elért eredményeket, továbbá 

a programról végső értékelést kell 

készítenie, és ezekről az értékelésekről 

jelentéseket kell összeállítania. 

 

Módosítás  40 

Határozatra irányuló javaslat 
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27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A Bizottság kérésére a PRIMA-VS-

nek és a részt vevő államoknak minden 

olyan információt rendelkezésre kell 

bocsátaniuk, amelyet a Bizottságnak a 

PRIMA értékelésével kapcsolatos 

jelentésekbe bele kell foglalnia. 

(27) A Bizottság kérésére a PRIMA-VS-

nek és a részt vevő államoknak minden 

olyan információt, amelyet a Bizottságnak 

a PRIMA értékelésével kapcsolatos 

jelentésekbe bele kell foglalnia, 

harmonizált formában rendelkezésre kell 

bocsátaniuk. 

 

 

Módosítás  41 

Határozatra irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) E határozat célja a vízellátás és az 

élelmiszerrendszerek területén a kutatási és 

innovációs rendszerek integrációjának és 

összehangolásának fokozása a földközi-

tengeri országokban. A földközi-tengeri 

térség kihívásainak kezeléséhez szükséges 

kutatás és innováció léptéke óriási a 

legszűkebb keresztmetszetek rendszerszerű 

jellege miatt. A kutatás és fejlesztés 

célterülete összetett, multidiszciplináris, és 

többszereplős, határon átnyúló 

megközelítést igényel. A pénzügyi és 

szellemi források összevonásával a részt 

vevő országok széles körét magában 

foglaló együttműködő megközelítés 

segíthet a szükséges lépték és célterület 

növelésében. Mivel a kitűzött cél a nemzeti 

szintű törekvések egyetlen következetes 

uniós megközelítésben való egyesítésével, 

a széttagolt nemzeti kutatási programok 

összekapcsolásával, a nemzeti határokat 

átívelő közös kutatási és finanszírozási 

stratégiák létrehozásának segítésével, 

valamint a szereplők és a finanszírozás 

szükséges kritikus tömegének 

biztosításával uniós szinten jobban 

megvalósítható, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

(28) E határozat célja a fenntartható 

agrár-élelmiszerrendszerek és az integrált 

vízgazdálkodás területén a kutatási és 

innovációs rendszerek és tevékenységek 

integrációjának és összehangolásának 

fokozása a földközi-tengeri országokban. A 

földközi-tengeri térség kihívásainak 

kezeléséhez szükséges kutatás és innováció 

léptéke óriási a legszűkebb 

keresztmetszetek rendszerszerű jellege 

miatt. A kutatás és fejlesztés célterülete 

összetett, multidiszciplináris, és 

többszereplős, határon átnyúló 

megközelítést igényel. A pénzügyi és 

szellemi források összevonásával a részt 

vevő országok széles körét magában 

foglaló együttműködő megközelítés 

segíthet a szükséges lépték és célterület 

növelésében. Mivel a kitűzött cél a nemzeti 

szintű törekvések egyetlen következetes 

uniós megközelítésben való egyesítésével, 

a széttagolt nemzeti kutatási programok 

összekapcsolásával, a nemzeti határokat 

átívelő közös kutatási és finanszírozási 

stratégiák létrehozásának segítésével, 

valamint a szereplők és a finanszírozás 

szükséges kritikus tömegének 

biztosításával uniós szinten jobban 
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5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

megvalósítható, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

 

 

Módosítás  42 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unió az e határozatban 

megállapított feltételekkel részt vesz a 

[Ciprus, a Cseh Köztársaság, 

Franciaország, Görögország, Izrael, 

Luxemburg, Málta, Olaszország, 

Portugália, Spanyolország és Tunézia] (a 

továbbiakban együtt: részt vevő államok) 

által közösen útjára indított „a földközi-

tengeri térségben folytatott kutatási és 

innovációs” partnerségben (a 

továbbiakban: PRIMA). 

(1) Az Unió az e határozatban 

megállapított feltételekkel részt vesz a 

[Ciprus, Franciaország, Görögország, 

Izrael, Luxemburg, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Spanyolország és 

Tunézia] (a továbbiakban: részt vevő 

államok) által közösen útjára indított „a 

földközi-tengeri térségben folytatott 

kutatási és innovációs” partnerségben (a 

továbbiakban: PRIMA). 

 

 

Módosítás  43 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Egyiptom, Libanon és Marokkó a 

PRIMA programban való részvétele 

feltételeit meghatározó, az Unióval 

kötendő nemzetközi megállapodás 

függvényében válik részt vevő állammá. 

(2) Egyiptom, Jordánia, Libanon és 

Marokkó a PRIMA programban való 

részvétele feltételeit meghatározó, az 

Unióval kötendő nemzetközi tudományos 

és technológiai megállapodás 
függvényében válik részt vevő állammá. 
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Módosítás  44 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A PRIMA programban bármelyik, 

az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő 

olyan tagállam és a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult ország is részt 

vehet, amely teljesíti az e határozat 4. cikke 

(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 

feltételt. A feltételt teljesítő ilyen 

tagállamokat és társult országokat e 

határozat alkalmazásában részt vevő 

államnak kell tekinteni. 

(3) A PRIMA programban bármelyik, 

az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő 

olyan tagállam és a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult ország is részt 

vehet, amely teljesíti az e határozat 4. cikke 

(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 

feltételt és megfelel különösen a 11. cikk 

(5) bekezdésének. Az ezen feltételeket 

teljesítő ilyen tagállamokat és társult 

országokat e határozat alkalmazásában 

részt vevő államnak kell tekinteni. 

 

 

Módosítás  45 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A PRIMA programban bármelyik, a 

(2) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik ország is részt vehet, 

amennyiben: 

(4) A PRIMA programban bármelyik, a 

(2) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik ország is részt vehet, 

amennyiben: 

a)  teljesíti az e határozat 4. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjában foglalt feltételt; 

a)  teljesíti az e határozat 4. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjában foglalt feltételt, 

és megfelel különösen a 11. cikk (5) 

bekezdésének; 

b) a PRIMA-VS jóváhagyja a PRIMA 

programban való részvételét, miután 

megvizsgálta, hogy részvétele mennyire 

jelentős a PRIMA kapcsán kitűzött célok 

megvalósítása szempontjából; és 

b) a PRIMA-VS jóváhagyja a PRIMA 

programban való részvételét, miután 

megvizsgálta, hogy részvétele mennyire 

jelentős a PRIMA kapcsán kitűzött célok 

megvalósítása szempontjából; és 

c) a PRIMA programban való 

részvétele feltételeit meghatározó 

nemzetközi megállapodást köt az Unióval. 

c) a PRIMA programban való 

részvétele feltételeit meghatározó 

nemzetközi megállapodást köt az Unióval. 
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Az első albekezdésben meghatározott 

követelményeknek megfelelő ilyen 

országokat e határozat alkalmazásában 

részt vevő államnak kell tekinteni. 

Az első albekezdésben meghatározott 

követelményeknek megfelelő ilyen 

országokat e határozat alkalmazásában 

részt vevő államnak kell tekinteni. 

 

 

Módosítás  46 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA program általános 

célkitűzése teljes mértékben kikísérletezett 

és demonstrált közös innovatív 

megoldások kifejlesztése a földközi-tengeri 

térségben a vízellátás és az 

élelmiszerrendszerek területén annak 

érdekében, hogy az éghajlatváltozásnak 

jobban ellenállóvá, hatékonyabbá, 

költséghatékonyabbá és fenntarthatóvá 

tegye a vízellátást és az 

élelmiszerrendszereket, és hozzájáruljon 

az élelmezés, az egészségügy, a jólét és a 

migráció területén fennálló magasabb 

szintű problémák megoldásához. 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 

prioritásainak megfelelően a PRIMA 

program általános célkitűzése kutatási és 

innovációs kapacitások építése, az 

ismeretek fejlesztése és közös innovatív 

megoldások kifejlesztése a földközi-tengeri 

térségben a fenntartható agrár-

élelmiszerrendszerek és az integrált 

vízgazdálkodás területén annak érdekében, 

hogy az éghajlatváltozásnak jobban 

ellenállóvá, hatékonyabbá, 

költséghatékonyabbá, valamint környezeti 

és szociális szempontból fenntarthatóvá 

tegye ezeket, és hozzájáruljon a vízhiány, 

az élelmezésbiztonság, az élelmezés, az 

egészségügy, a jólét és a migráció területén 

fennálló magasabb szintű problémák 

megoldásához. 

 

Módosítás  47 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az általános célkitűzéshez történő 

hozzájárulás érdekében a PRIMA 

programnak a következő konkrét 

célkitűzéseket kell megvalósítania: 

(2) Az általános célkitűzéshez történő 

hozzájárulás érdekében a PRIMA 

programnak a következő konkrét 

célkitűzéseket kell megvalósítania: 

i. stabil, hosszú távú, közös stratégiai 

menetrend megfogalmazása a vízellátás és 

az élelmiszerrendszerek területén; 

i. stabil, hosszú távú, közös stratégiai 

menetrend megfogalmazása a fenntartható 

agrár-élelmiszerrendszerek és az integrált 
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vízgazdálkodás területén; 

ii. valamennyi nemzeti K+I program 

stratégiai menetrend végrehajtása felé 

irányítása; 

ii. valamennyi érintett nemzeti 

kutatási és innovációs program stratégiai 

menetrend végrehajtása felé irányítása és 

az e programok közötti koordináció; 

iii. valamennyi (köz- és 

magánszektorbeli) lényeges szereplő 

strukturális bevonása a stratégiai 

menetrend végrehajtásába azáltal, hogy a 

szükséges kritikus tömeg biztosításához 

összevonják a tudást és a pénzügyi 

forrásokat; 

iii. valamennyi (köz- és 

magánszektorbeli) lényeges szereplő 

bevonása a stratégiai menetrend 

végrehajtásába azáltal, hogy a szükséges 

kritikus tömeg biztosításához összevonják 

a tudást és a pénzügyi forrásokat; 

iv. valamennyi érintett szereplő 

finanszírozásának és végrehajtási 

kapacitásának erősítése; 

iv. valamennyi érintett szereplő – 

többek között kkv-k, egyetemek, nem 

kormányzati szervezetek és helyi 

kutatóközpontok – kutatási és innovációs 

kapacitása finanszírozásának és 

végrehajtási kapacitásának erősítése; 

 

Módosítás  48 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA programhoz az Unió – 

az EFTA-előirányzatokat is beleszámított – 

pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 200 000 

000 EUR, a részt vevő államok 

hozzájárulásaival megegyező mértékben. 

(1) A PRIMA programhoz az Unió – 

az EFTA-előirányzatokat is beleszámított – 

pénzügyi hozzájárulása 200 000 000 EUR, 

és egyenlő a részt vevő államok 

hozzájárulásaival. 

 

Módosítás  49 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hozzájárulást – a 966/2012/EU, 

Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 

c) pontjának vi. alpontjával, valamint 60. 

és 61. cikkével összhangban – az Unió 

általános költségvetésének a „Horizont 

2020” keretprogram végrehajtását szolgáló, 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott 

pénzügyi hozzájárulást – a 966/2012/EU, 

Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése 

c) pontjának vi. alpontjával, valamint 60. 

és 61. cikkével összhangban – az Unió 

általános költségvetésének a „Horizont 
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a 2013/743/EU tanácsi határozattal8 

létrehozott egyedi program érintett 

részeihez rendelt előirányzatai, különösen 

az „Ipari vezető szerep” című II. rész és a 

„Társadalmi kihívások” című III. rész 

terhére kell kifizetni. 

2020” keretprogram végrehajtását szolgáló, 

a 2013/743/EU tanácsi határozattal8 

létrehozott egyedi program érintett 

részeihez rendelt előirányzatai, különösen 

az „Ipari vezető szerep” című II. rész és a 

„Társadalmi kihívások” című III. rész 

terhére kell kifizetni. 

__________________ __________________ 

8 A Tanács 2013. december 3-i 

2013/743/EU határozata a „Horizont 2020” 

kutatási és innovációs keretprogram 

(2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi 

program létrehozásáról és a 2006/971/EK, 

a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 

2006/974/EK és a 2006/975/EK 

határozatok hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 347., 2013.12.20., 965. o.). 

8 A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. 

december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020) 

végrehajtását szolgáló egyedi program 

létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 

2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 

2006/974/EK és a 2006/975/EK 

határozatok hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 347., 2013.12.20., 965. o.). 

 

Módosítás  50 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Unió pénzügyi hozzájárulását a 

PRIMA végrehajtási struktúra (a 

továbbiakban: PRIMA-VS) használja fel: 

(3) Az Unió (1) bekezdésben 

hivatkozott pénzügyi hozzájárulását a 

PRIMA végrehajtási struktúra (a 

továbbiakban: PRIMA-VS) használja fel: 

 

Módosítás  51 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a PRIMA-VS adminisztrációs 

költségeinek fedezésére, az Unió pénzügyi 

hozzájárulásának legfeljebb 5%-áig. 

b) a PRIMA-VS adminisztrációs 

költségeinek fedezésére, az Unió (1) 

bekezdésben hivatkozott pénzügyi 

hozzájárulásának legfeljebb 6%-áig. 

Indokolás 

Mint az EDCTP-ben. 
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Módosítás  52 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unió pénzügyi hozzájárulása a 

következő feltételek teljesülésének 

függvénye: 

(1) Az Unió 3. cikk (1) bekezdésében 

hivatkozott pénzügyi hozzájárulása a 

következő feltételek teljesülésének 

függvénye: 

 

Módosítás  53 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részt vevő államoknak vagy a 

részt vevő államok által kijelölt 

szervezeteknek ki kell jelölniük egy a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 

(1) bekezdése c) pontjának vi. alpontjában 

hivatkozott, jogi személyiséggel 

rendelkező jogalanyt a PRIMA-VS-ként. A 

PRIMA-VS felelős a PRIMA hatékony 

végrehajtásáért, az Unió, valamint adott 

esetben a részt vevő államok pénzügyi 

hozzájárulásának fogadásáért, elosztásáért 

és ellenőrzéséért, valamint annak 

biztosításáért, hogy minden olyan 

cselekvést megvalósítanak, amely 

szükséges a PRIMA célkitűzéseinek 

eléréséhez; 

b) a részt vevő államoknak vagy a 

részt vevő államok által kijelölt 

szervezeteknek ki kell jelölniük egy a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 

(1) bekezdése c) pontjának vi. alpontjában 

hivatkozott, jogi személyiséggel 

rendelkező jogalanyt a PRIMA-VS-ként. A 

PRIMA-VS felelős a PRIMA hatékony 

végrehajtásáért, az Unió 3. cikk (1) 

bekezdésében hivatkozott pénzügyi 

hozzájárulásának, valamint adott esetben a 

részt vevő államok pénzügyi 

hozzájárulásának fogadásáért, elosztásáért 

és ellenőrzéséért, valamint annak 

biztosításáért, hogy minden olyan 

cselekvést megvalósítanak, amely 

szükséges a PRIMA célkitűzéseinek 

eléréséhez; 

 

Módosítás  54 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) minden részt vevő állam 

kötelezettséget vállal a PRIMA 

c) minden részt vevő állam 

kötelezettséget vállal a PRIMA 
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finanszírozásához való hozzájárulásra; finanszírozásához való hozzájárulásra az 

összes törekvés megfelelő százalékával; 

 

Módosítás  55 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a PRIMA-VS-nek igazolnia kell, 

hogy képes a PRIMA végrehajtására, 

ideértve az Unió hozzájárulásának – a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 58., 60. és 

61. cikke értelmében vett, az Unió 

költségvetésére vonatkozó közvetett 

irányítás keretében történő – fogadását, 

kihelyezését és ellenőrzését is; 

d) a PRIMA-VS-nek igazolnia kell, 

hogy képes a PRIMA végrehajtására, 

ideértve az Unió 3. cikk (1) bekezdésében 

hivatkozott pénzügyi hozzájárulásának – a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 58., 60. és 

61. cikke értelmében vett, az Unió 

költségvetésére vonatkozó közvetett 

irányítás keretében történő – fogadását, 

kihelyezését és ellenőrzését is; 

 

Módosítás   56 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a 12. cikkel összhangban létre kell 

hozni a PRIMA irányítási modelljét; 

e) a 12. cikkel összhangban létre kell 

hozni a PRIMA hatékony irányítási 

modelljét; 

 

Módosítás  57 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PRIMA végrehajtása során az 

uniós pénzügyi hozzájárulás a következő 

további feltételek teljesülésétől is függ: 

(2) A PRIMA végrehajtása során a 3. 

cikk (1) bekezdésében hivatkozott uniós 

pénzügyi hozzájárulás a következő további 

feltételek teljesülésétől is függ: 
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Módosítás  58 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottságnak különösen a 

PRIMA két első éves munkaterve során 

értékelnie kell a részt vevő államok által 

tett kötelezettségvállalások teljesítését. Az 

értékelést követően a 9. cikkel 

összhangban felül kell vizsgálni az Unió 

hozzájárulásának 3. cikk (1) bekezdésben 

hivatkozott maximális összegét. 

(3) A Bizottságnak különösen a 

PRIMA két első éves munkaterve során 

értékelnie kell a részt vevő államok által 

tett kötelezettségvállalások teljesítését. Az 

értékelést követően a 9. cikkel 

összhangban az Unió pénzügyi 

hozzájárulásának 3. cikk (1) bekezdésben 

hivatkozott maximális összege 

felülvizsgálható. 

 

Módosítás  59 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a PRIMA-VS uniós hozzájárulásból 

nem fedezett igazgatási költségvetéséhez 

való pénzügyi hozzájárulások a 3. cikk (3) 

bekezdésének b) pontja értelmében. 

c) a PRIMA-VS uniós pénzügyi 

hozzájárulásból nem fedezett igazgatási 

költségvetéséhez való pénzügyi vagy 

természetbeni hozzájárulások a 3. cikk (3) 

bekezdésének b) pontja értelmében. 

 

Módosítás  60 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában hivatkozott természetbeni 

hozzájárulások a következőkből állnak: a 

részt vevő államoknál a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában hivatkozott 

tevékenységek nemzeti finanszírozó 

szervek általi végrehajtása során felmerült 

költségek, mínusz az e költségekhez 

nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós 

pénzügyi hozzájárulás. 

(3) Az e cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában hivatkozott természetbeni 

hozzájárulások a következőkből állnak: a 

részt vevő államoknál a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában hivatkozott 

tevékenységek nemzeti finanszírozó 

szervek általi végrehajtása során felmerült 

költségek, mínusz az Unió által e 

költségekhez nyújtott közvetlen vagy 

közvetett pénzügyi hozzájárulás. 



 

RR\1121890HU.docx 33/81 PE595.480v02-00 

 HU 

 

Módosítás  61 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 

hivatkozott, részt vevő államoktól 

származónak minősülő hozzájárulásokat e 

határozat hatálybalépését követően kell 

nyújtani az első PRIMA éves 

munkatervben szereplő tevékenységek 

tekintetében, és az azt követő éves 

munkatervek PRIMA-VS általi 

elfogadását követően. 

(5) A (2) bekezdés a), b) és c) 

pontjában hivatkozott, részt vevő 

államoktól származónak minősülő 

hozzájárulásokat az éves munkaterv 

elfogadását követően kell nyújtani. 

Amennyiben az éves munkatervet a 6. cikk 

(2) bekezdésében említett referenciaévben 

fogadják el, akkor az éves munkatervben 

szereplő, a (2) bekezdés c) pontjában 

említett, részt vevő államoktól 

származónak minősülő hozzájárulások a 

szóban forgó év január 1-jétől teljesített 

hozzájárulásokat foglalhatják magukban. 

 Az első albekezdéstől eltérve, az éves 

munkatervben szereplő, a (2) bekezdés c) 

pontjában említett, részt vevő államoktól 

származónak minősülő hozzájárulások az 

ezen határozat hatálybalépését követően 

teljesített hozzájárulásokat foglalhatják 

magukban. 

 

 

Módosítás  62 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA a következő 

tevékenységeket támogatja: 

(1) A PRIMA támogatja a PRIMA 

éves munkatervében létrehozott, széles 

körű kutatási és innovációs 
tevékenységeket és cselekvéseket, amelyek 

számos különböző technológiai érettségi 

szintre irányulnak és biztosítják a kis és 

nagy projektek közötti egyensúlyt a 

következők révén: 

a)  az 1290/2013/EU rendelet és az a)  az 1290/2013/EU rendelet és az 
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1291/2013/EU rendelet szerinti közvetett 

cselekvések, amelyeket a PRIMA-VS 

finanszíroz a 7. cikkel összhangban, 

elsősorban a PRIMA-VS által szervezett 

transznacionális nyílt versenypályázati 

felhívások formájában, beleértve a 

következőket: 

1291/2013/EU rendelet szerinti közvetett 

cselekvések, amelyeket a PRIMA-VS 

finanszíroz a 7. cikkel összhangban, 

elsősorban a PRIMA-VS által szervezett 

transznacionális nyílt versenypályázati 

felhívások formájában, beleértve a 

következőket: 

i. kutatási és innovációs cselekvések, 

valamint innovációs cselekvések, többek 

között demonstrációk, kísérleti 

létesítmények, tesztelés, kereskedelmi 

hasznosítást megelőző terjesztés, 

elsősorban a magasabb technológiai 

érettségi szintekhez kapcsolódóan; 

i. kutatási és innovációs cselekvések; 

ii.  a PRIMA előmozdítása és 

hatásainak maximalizálása érdekében a 

terjesztésre és tájékoztatásra összpontosító 

koordinációs és támogatási cselekvések; 

ii.  a PRIMA előmozdítása és 

hatásainak maximalizálása érdekében a 

terjesztésre és tájékoztatásra összpontosító 

koordinációs és támogatási cselekvések; 

b) a részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek, amelyek növekvő 

mértékben kapcsolódnak a magasabb 

technológiai érettségi szintekhez is, és a 

következőkből állnak: 

b) a részt vevő államok által, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek, amelyek a következőkből 

állnak: 

i.  a PRIMA-VS által szervezett 

transznacionális nyílt versenypályázati 

felhívások alapján kiválasztott 

tevékenységek, amelyeket a nemzeti 

finanszírozó szervek irányítanak a részt 

vevő államok nemzeti programjai alapján, 

és amelyek elsősorban vissza nem térítendő 

támogatások formájában nyújtanak 

pénzügyi támogatást; 

i.  a PRIMA-VS által szervezett 

transznacionális nyílt versenypályázati 

felhívások alapján kiválasztott 

tevékenységek, amelyeket a nemzeti 

finanszírozó szervek irányítanak a részt 

vevő államok nemzeti programjai alapján, 

és amelyek elsősorban vissza nem térítendő 

támogatások formájában nyújtanak 

pénzügyi támogatást; 

ii. a részt vevő államok nemzeti 

programjai szerinti tevékenységek. 

ii. a részt vevő államok nemzeti 

programjai, többek között transznacionális 

projektjei szerinti tevékenységek. 

 

 

Módosítás  63 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PRIMA-t éves munkatervek 

alapján kell végrehajtani, amelyeket a 

megelőző év végéig – a Bizottság 

jóváhagyását követően – a PRIMA-VS 

fogad el. A PRIMA 2018. évi éves 

munkatervét kivételesen 2018. március 

31-ig lehet elfogadni. A PRIMA-VS 

nyilvánosságra hozza az éves munkatervet. 

(2) A PRIMA-t éves munkatervek 

alapján kell végrehajtani, amely egy adott 

év (referenciaév) január 1-től december 

31-ig tartó időszakában indított 

tevékenységeket foglalja magában. Az 

éves munkatervet a Bizottság késedelem 

nélküli jóváhagyását követően, a 

referenciaév március 31-ig el kell fogadni. 

Amennyiben a Bizottság egy hónapon 

belül nem reagál az éves 

munkatervtervezet jóváhagyására 

irányuló kérelemre, a tervet 

jóváhagyottnak kell tekinteni, és a 

PRIMA-VS nyilvánosságra hozza az éves 

munkatervet. 

 

 

Módosítás  64 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az éves munkaterveket a 

„Horizont 2020” keretprogram 

végrehajtását szolgáló egyedi program 

illetékes programbizottságainak 

rendelkezésére bocsátják. 

 

Módosítás  65 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A PRIMA által támogatott 

valamennyi tevékenységnek tiszteletben 

kell tartania a nemzetközi és az uniós 

jogszabályokat, és e tevékenységeket egy, 

az Unió által e célra illetékesnek elismert 

hatóságnak kell végrehajtania. 
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Módosítás  66 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A (1) bekezdés a) és b) pontjában 

említett tevékenységeket kizárólag a 

referenciaévben, az éves munkaterv 

elfogadását követően lehet megkezdeni. 

 

 

Módosítás  67 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2d) Amennyiben az éves munkatervet 

a referenciaév során fogadják el, a 3. cikk 

(1) bekezdésében említett uniós pénzügyi 

hozzájárulás keretében a PRIMA-VS 

olyan igazgatási költségeit lehet 

visszatéríteni, amelyek az éves 

munkatervvel összhangban a szóban 

forgó referenciaév január 1-től merültek 

fel. 

 Az első albekezdéstől eltérve, a 3. cikk (1) 

bekezdésében említett uniós pénzügyi 

hozzájárulás keretében a PRIMA-VS 

olyan igazgatási költségeit lehet 

visszatéríteni, amelyek az első éves 

munkatervvel összhangban ezen határozat 

hatálybalépését követően merültek fel. 

 

 

Módosítás  68 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A PRIMA alapján kizárólag akkor 

finanszírozható tevékenység, ha az szerepel 

a PRIMA éves munkatervében. A PRIMA 

éves munkatervében meg kell 

különböztetni az (1) bekezdés a) pontjában, 

az említett bekezdés b) pontjában szereplő 

tevékenységeket, valamint a PRIMA-VS 

adminisztratív költségeit. Az éves 

munkatervnek tartalmaznia kell a 

megfelelő költségbecsléseket, valamint az 

uniós hozzájárulással finanszírozott 

tevékenységekhez és a részt vevő államok 

által nemzeti finanszírozó szerveiken 

keresztül, uniós hozzájárulás nélkül 

finanszírozott tevékenységekhez rendelt 

költségvetési forrásokat. A PRIMA éves 

munkatervében fel kell tüntetni továbbá a 

részt vevő államok 5. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában hivatkozott 

természetbeni hozzájárulásainak becsült 

értékét. 

(3) A PRIMA alapján kizárólag akkor 

finanszírozható tevékenység, ha az szerepel 

a PRIMA éves munkatervében. A PRIMA 

éves munkatervében meg kell 

különböztetni az (1) bekezdés a) pontjában, 

az említett bekezdés b) pontjában szereplő 

tevékenységeket, valamint a PRIMA-VS 

adminisztratív költségeit. Az éves 

munkatervnek tartalmaznia kell a 

megfelelő költségbecsléseket, valamint az 

Unió 3. cikk (1) bekezdésében hivatkozott 

pénzügyi hozzájárulásával finanszírozott 

tevékenységekhez és a részt vevő államok 

által az Unió 3. cikk (1) bekezdésében 

hivatkozott pénzügyi hozzájárulása nélkül 

finanszírozott tevékenységekhez rendelt 

költségvetési forrásokat. A PRIMA éves 

munkatervében fel kell tüntetni továbbá a 

részt vevő államok 5. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában hivatkozott 

természetbeni hozzájárulásainak becsült 

értékét. 

 

 

Módosítás  69 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Egy adott évre vonatkozó 

módosított éves munkatervben és az azt 

követő évekre vonatkozó éves 

munkatervekben figyelembe kell venni a 

korábbi pályázati felhívások eredményeit. 

Ezek lehetőleg azon tudományos 

témakörök nem elegendő fedezetére 

terjednek ki, amelyek eredetileg az (1) 

bekezdés b) pontja szerinti 

tevékenységekbe tartoztak, és amelyeket 

nem tudtak megfelelően finanszírozni. 
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Módosítás  70 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek csak azt követően 

kerülhetnek a PRIMA éves munkatervébe, 

hogy a PRIMA célkitűzései tekintetében a 

PRIMA-VS szervezésében elvégzett 

nemzetközi szakmai vizsgálat pozitív külső 

független értékeléssel zárul. 

(5) A részt vevő államok által az Unió 

3. cikk (1) bekezdésében hivatkozott 

pénzügyi hozzájárulása nélkül 
finanszírozott tevékenységek csak azt 

követően kerülhetnek a PRIMA éves 

munkatervébe, hogy a PRIMA célkitűzései 

tekintetében a PRIMA-VS szervezésében 

elvégzett nemzetközi szakmai vizsgálat 

pozitív külső független értékeléssel zárul. 

 

 

Módosítás  71 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A PRIMA éves munkatervben 

szereplő, a részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységeket a PRIMA-VS által – a 

Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadott közös elvekkel összhangban kell 

végrehajtani. A közös elveknek 

figyelemmel kell lenniük az e 

határozatban, a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet VI. címében és az 1290/2013/EU 

rendeletben megállapított elvekre, 

különösen az egyenlő bánásmód, az 

átláthatóság, a független szakmai értékelés 

és kiválasztás elveire. A PRIMA-VS – a 

Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadja a részt vevő államok PRIMA-VS 

felé fennálló jelentéstételi kötelezettségére 

vonatkozó követelményeket is, beleértve a 

valamennyi tevékenységbe beillesztendő 

mutatókat is. 

(6) A PRIMA éves munkatervben 

szereplő, a részt vevő államok által az 

Unió 3. cikk (1) bekezdésében hivatkozott 

pénzügyi hozzájárulása nélkül 

finanszírozott tevékenységeket a PRIMA-

VS által – a Bizottság jóváhagyását 

követően – elfogadott közös elvekkel 

összhangban kell végrehajtani. A közös 

elveknek figyelemmel kell lenniük az e 

határozatban, a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet VI. címében és az 1290/2013/EU 

rendeletben megállapított elvekre, 

különösen az egyenlő bánásmód, az 

átláthatóság, a független szakmai értékelés 

és kiválasztás elveire. A PRIMA-VS – a 

Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadja a részt vevő államok PRIMA-VS 

felé fennálló jelentéstételi kötelezettségére 

vonatkozó követelményeket is, beleértve a 

valamennyi tevékenységbe beillesztendő 

mutatókat is. 
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Módosítás  72 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az (1) bekezdés b) pontjának i. 

alpontjában hivatkozott tevékenységeknek 

a 6. cikkben hivatkozott közös elvek 

mellett meg kell felelniük a következő 

feltételeknek is: 

(7) Az (1) bekezdés b) pontjának i. 

alpontjában hivatkozott tevékenységeknek 

a 6. cikkben hivatkozott közös elvek 

mellett meg kell felelniük a következő 

feltételeknek is: 

a) A pályázatoknak transznacionális 

projektekre kell irányulniuk, legalább 

három különböző részt vevő államban 

székhellyel rendelkező három jogalany 

részvételével, amelyek közül: 

a) A pályázatoknak transznacionális 

projektekre kell irányulniuk, legalább 

három különböző, a vonatkozó pályázati 

felhívás szerinti benyújtási határidő 

időpontjában az e határozattal 

összhangban részt vevő államnak 

minősülő országban székhellyel 

rendelkező három jogalany részvételével, 

amelyek közül: 

i. egy valamelyik tagállamban vagy a 

„Horizont 2020” keretprogram társult 

országában, 

i. egy valamelyik, ii. pont alá nem 

tartozó tagállamban vagy a „Horizont 

2020” keretprogram társult országában, 

ii. egy pedig a vonatkozó pályázati 

felhívás szerinti benyújtási határidő 

időpontjában az e határozattal 

összhangban részt vevő államnak 

minősülő harmadik országban rendelkezik 

székhellyel. 

ii. egy pedig az 1. cikk (2) 

bekezdésében felsorolt vagy a Földközi-

tengerrel határos harmadik országban 

rendelkezik székhellyel. 

b) A pályázatokat transznacionális 

pályázati felhívásokat követően, kétlépéses 

eljárásban kell kiválasztani. Az első lépés 

a releváns nemzeti programok szerint 

finanszírozásra jogosult jogalanyok által 

benyújtott pályázatok nemzeti vagy 

nemzetközi szintű felülvizsgálatából áll. A 

második lépés a PRIMA-VS szervezésében 

elvégzett egységes független nemzetközi 

szakmai vizsgálatból áll. A második 

lépésben a pályázatokat legalább három 

független szakértő közreműködésével kell 

értékelni a következő odaítélési 

kritériumok alapján: kiválóság, hatás, a 

b) A pályázatokat transznacionális 

pályázati felhívásokat követően, legalább 

három független szakértő 

közreműködésével kell értékelni a 

következő odaítélési kritériumok alapján: 

kiválóság, hatás, a végrehajtás minősége, 

fenntarthatósága és hatékonysága. 
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végrehajtás minősége és hatékonysága. 

c) A pályázatokat az elbírálás 

eredményeinek megfelelően rangsorolni 

kell. A PRIMA-VS e rangsorolás alapján 

végzi el a kiválasztást. A részt vevő 

államok megállapodnak olyan megfelelő 

finanszírozási módban, amely a lehető 

legtöbb pályázat finanszírozását teszi 

lehetővé e rangsorolás alapján, különösen a 

pályázati felhívások nemzeti hozzájárulásai 

tartalékösszegeinek biztosításával. 

c) A pályázatokat az elbírálás 

eredményeinek megfelelően rangsorolni 

kell. A PRIMA-VS végzi el a kiválasztást, 

amely ezt a rangsorolást követi. A részt 

vevő államok megállapodnak olyan 

megfelelő finanszírozási módban, amely a 

lehető legtöbb pályázat finanszírozását 

teszi lehetővé e rangsorolás alapján, 

különösen a pályázati felhívások nemzeti 

hozzájárulásai tartalékösszegeinek 

biztosításával. Amennyiben egy vagy több 

projekt nem finanszírozható, a 

rangsorolásban közvetlenül utánuk 

következő projekteket lehet kiválasztani. 

 

 

Módosítás  73 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Minden pályázati felhívást, 

pályázatot és projektet haladéktalanul 

rendelkezésre kell bocsátani a „Horizont 

2020” eCORDA adatbázisában. 

 

Módosítás  74 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A nagyobb hatás érdekében 

törekedni kell a PRIMA és a Horizont 

2020 keretprogramba tartozó más kutatási 

és innovációs projektek, például az EIT 

élelmiszerekkel foglalkozó tudományos és 

innovációs társulás („EIT Food KIC”), 

vagy más uniós eszközök, például az 

Európai Szomszédsági és Partnerségi 

Támogatási Eszköz összehangolására, és 

az esetleges átfedéseket el kell kerülni. 
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Módosítás  75Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a 

résztvevők minimális száma három 

különböző részt vevő államban székhellyel 

rendelkező három jogalany, amelyek 

közül: 

(2) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a 

résztvevők minimális száma három 

különböző, a vonatkozó pályázati felhívás 

szerinti benyújtási határidő időpontjában 

az e határozattal összhangban részt vevő 

államnak minősülő országban székhellyel 

rendelkező három jogalany, amelyek 

közül: 

a) egy valamelyik tagállamban vagy a 

„Horizont 2020” keretprogram társult 

országában, 

a) egy valamelyik, b) pont alá nem 

tartozó tagállamban vagy a „Horizont 

2020” keretprogram társult országában, 

b) egy pedig a vonatkozó pályázati 

felhívás szerinti benyújtási határidő 

időpontjában az e határozattal 

összhangban részt vevő államnak 

minősülő harmadik országban rendelkezik 

székhellyel. 

b) egy pedig az 1. cikk (2) 

bekezdésében felsorolt vagy a Földközi-

tengerrel határos harmadik országban 

rendelkezik székhellyel. 

 

 

 

Módosítás  76 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 1290/2013/EU rendelet 10. 

cikkének (1) bekezdése alapján 

támogatásra jogosult jogalanyok mellett a 

részt vevő államokban székhellyel 

rendelkező bármely jogalany jogosult a 
finanszírozásra. 

(4) Az 1290/2013/EU rendelet 10. 

cikkének (1) és (2) bekezdésétől eltérve a 

következő jogalanyok jogosultak a 

PRIMA-VS által nyújtott finanszírozásra: 

 a)  az uniós jog szerint létrehozott és a 

részt vevő államokban székhellyel 

rendelkező bármely jogalany; 

 b)  az 1290/2013/EU rendelet 2. cikke 

(1) bekezdése 12. pontjában 
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meghatározott bármely nemzetközi 

európai érdekszervezet. 

 

Módosítás  77 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a)  Olyan nemzetközi szervezet, amely 

nem jogosult a PRIMA-VS általi 

támogatásra, abban az esetben részesülhet 

finanszírozásban, ha az alábbi feltételek 

legalább egyike teljesül: 

 a)  a PRIMA-VS az intézkedés 

megvalósításához elengedhetetlennek 

tartja a jogalany részvételét; 

 b)  a finanszírozásról egy kétoldalú 

tudományos és technológiai megállapodás 

vagy az Unió és a nemzetközi szervezet 

közötti más megállapodás rendelkezik. 

 

Módosítás  78 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b)  Olyan, az uniós jog szerint 

létrehozott és nem részt vevő államban 

székhellyel rendelkező jogalany, amely 

nem jogosult a PRIMA-VS általi 

támogatásra, abban az esetben részesülhet 

finanszírozásban, ha az alábbi feltételek 

legalább egyike teljesül: 

 a)  a PRIMA-VS az intézkedés 

megvalósításához elengedhetetlennek 

tartja a jogalany részvételét; 

 b)  a PRIMA-VS és a jogalany 

székhelye szerinti harmadik ország között 

eseti finanszírozási megállapodás van 

érvényben. 
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Módosítás  79 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4c) Az 1290/2013/EU rendelet 18. 

cikkének sérelme nélkül, a vonatkozó 

támogatási mintamegállapodás előírhatja, 

hogy a nem részt vevő államnak minősülő 

országban székhellyel rendelkező és a 

PRIMA-VS általi finanszírozásban 

részesülő jogalanynak ugyancsak olyan 

megfelelő pénzügyi garanciát kell 

nyújtania, amely az Uniót megillető 

esedékes összegeknek a 966/2012/EU, 

Euratom rendelettel és az 1268/2012/EU 

felhatalmazáson alapuló rendelettel 

összhangban történő teljes visszafizetése 

biztosításához szükséges. 

 

 

Módosítás  80 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4d) Az 1290/2013/EU rendelet sérelme 

nélkül, és a PRIMA sajátosságait 

figyelembe véve, a PRIMA-VS éves 

munkaterveiben bevezethet további 

részvételi feltételeket azon 

szervezettípusok meghatározása 

érdekében, amelyek közvetett cselekvések 

koordinátorai lehetnek. 

 

 

Módosítás  81 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az 1290/2013/EU rendelet 12. 

cikkétől eltérően, amennyiben az ilyen 

tevékenység szerepel a PRIMA éves 

munkatervében, a PRIMA-VS közös 

pályázati felhívásokat adhat ki a részt 

vevő államoktól eltérő harmadik 

országokkal vagy azok tudományos és 

technológiai szervezeteivel vagy 

ügynökségeivel, nemzetközi szervezetekkel 

vagy más harmadik felekkel, különösen 

nem kormányzati szervezetekkel, az 

1290/2013/EU rendelet 12. cikkének 

megfelelően. 

törölve 

 

Módosítás  82 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben a részt vevő államok 

biztosítják a pénzügyi garanciát, akkor 

mindegyik állam legfeljebb akkora összeg 

erejéig vállal felelősséget, amekkora a 

PRIMA programmal szembeni pénzügyi 

kötelezettségvállalása mértéke. A 

visszafizetés teljes összege nem haladhatja 

meg a 200 000 000 EUR-t. 

Indokolás 

A részt vevő államok által nyújtott garanciáknak megfelelőnek, azaz elégségesnek és 

arányosnak kell lenni. 

 

Módosítás  83 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a PRIMA-t nem, nem 

megfelelően, részlegesen vagy késve 

(1) Ha a PRIMA-t nem, nem 

megfelelően, részlegesen vagy késve 



 

RR\1121890HU.docx 45/81 PE595.480v02-00 

 HU 

hajtják végre, akkor a Bizottság – a 

PRIMA tényleges végrehajtásától függően 

– megszüntetheti, arányosan csökkentheti 

vagy felfüggesztheti az Unió pénzügyi 

hozzájárulását. 

hajtják végre, akkor a Bizottság – a 

PRIMA tényleges végrehajtásától függően 

– megszüntetheti, arányosan csökkentheti 

vagy felfüggesztheti az Unió 3. cikk (1) 

bekezdésében hivatkozott pénzügyi 

hozzájárulását. 

 

Módosítás  84 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a részt vevő államok 

nem, vagy csak részben vagy 

késedelmesen nyújtanak pénzügyi 

hozzájárulást a PRIMA-hoz, a Bizottság a 

részt vevő államok által a PRIMA 

végrehajtásához rendelkezésre bocsátott 

források összegét figyelembe véve 

megszüntetheti, arányosan csökkentheti 

vagy felfüggesztheti az uniós pénzügyi 

hozzájárulást. 

(2) Amennyiben a részt vevő államok 

nem, vagy csak részben vagy 

késedelmesen nyújtanak pénzügyi 

hozzájárulást a PRIMA-hoz, a Bizottság a 

részt vevő államok által a PRIMA 

végrehajtásához rendelkezésre bocsátott 

források összegét figyelembe véve 

megszüntetheti, arányosan csökkentheti 

vagy felfüggesztheti a 3. cikk (1) 

bekezdésében hivatkozott uniós pénzügyi 

hozzájárulást. 

 

 

Módosítás  85 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) közgyűlés; a) kuratórium, amely rendelkezik 

elnökkel és alelnökkel; 

 

Módosítás  86 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) igazgatótanács; b) irányítóbizottság; 
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Módosítás  87 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) titkárság; c) titkárság, amelynek élén az 

igazgató áll; 

 

Módosítás  88 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) tudományos tanácsadó bizottság. d) (A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  89 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PRIMA-VS-t a közgyűlés irányítja, 

amelyben az összes részt vevő állam 

képviselteti magát. A PRIMA-VS 

döntéshozó szerve a közgyűlés. 

A PRIMA-VS-t a kuratórium irányítja, 

amelyben az összes részt vevő állam 

képviselteti magát. A PRIMA-VS 

döntéshozó szerve a kuratórium. A 

kuratórium biztosítja, hogy az Európai 

Parlament rendszeres tájékoztatást kapjon 

a PRIMA programról és a programmal 

kapcsolatos fejleményekről. 

 

Módosítás  90 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés – a Bizottság jóváhagyását 

követően – elfogadja: 

A kuratórium – a Bizottság jóváhagyását 

követően – elfogadja: 
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Módosítás  91 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A kuratórium ellenőrzi, hogy az 1. 

cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek 

teljesülnek-e, és ennek megfelelően 

tájékoztatja a Bizottságot. 

 

Módosítás  92 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés jóváhagyja az 1. cikk (2) 

bekezdésében felsoroltaktól eltérő, a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik ország PRIMA 

programban való részvételét azt követően, 

hogy megvizsgálta részvételének a PRIMA 

célkitűzéseinek megvalósítása 

szempontjából való jelentőségét. 

A kuratórium jóváhagyja az 1. cikk (2) 

bekezdésében felsoroltaktól eltérő, a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik ország PRIMA 

programban való részvételét azt követően, 

hogy megvizsgálta részvételének a PRIMA 

célkitűzéseinek megvalósítása 

szempontjából való jelentőségét. 

 

Módosítás  93 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kuratórium határoz arról, hogy az ezen 

határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) 

pontja értelmében mi számít az összes 

törekvés megfelelő százalékának. 

 

Módosítás  94 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 



 

PE595.480v02-00 48/81 RR\1121890HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Valamennyi részt vevő állam egy 

szavazattal rendelkezik a közgyűlésben. A 

döntéseket konszenzussal kell meghozni. 

Ennek hiányában a közgyűlés legalább 

75%-os szavazati többséggel hoz döntést. 

Az 1. cikk (2) bekezdésében felsoroltaktól 

eltérő, a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz nem társult harmadik 

ország PRIMA programban való 

részvételének jóváhagyásához egyhangú 

döntés kell. 

Valamennyi részt vevő állam egy 

szavazattal rendelkezik a kuratóriumban. 

A döntéseket konszenzussal kell meghozni. 

Ennek hiányában a kuratórium az 

érvényesen leadott szavazatok legalább 

75%-os szavazati többségével hoz döntést. 

 

Módosítás  95 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság által képviselt Uniót 

megfigyelőként meg kell hívni a közgyűlés 

valamennyi ülésére, és részt vehet a 

vitákban. Rendelkezésére kell bocsátani 

valamennyi szükséges dokumentumot. 

A Bizottság által képviselt Uniót 

megfigyelőként meg kell hívni a 

kuratórium valamennyi ülésére, és részt 

vehet a vitákban. Rendelkezésére kell 

bocsátani valamennyi szükséges 

dokumentumot. 

 

Módosítás  96 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 5 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A PRIMA-VS – saját intézményi céljainak 

elérésére törekedve – biztosítja a 

megfelelő kommunikációt az Európai 

Parlamenttel. 

 

Módosítás  97 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A közgyűlés meghatározza az 

igazgatótanács tagjainak számát, amely 

nem lehet kevesebb ötnél, és kijelöli őket. 

Az igazgatótanács felügyeli a PRIMA-VS 

titkárságát. 

(3) A kuratórium meghatározza az 

irányítóbizottság tagjainak számát, amely 

nem lehet kevesebb ötnél, és kijelöli őket. 

Az irányítóbizottság felügyeli a PRIMA-

VS titkárságát. 

 

Módosítás  98 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés létrehozza a PRIMA-VS 

titkárságát mint a PRIMA végrehajtó 

szervét. 

A PRIMA végrehajtó szerve a titkárság. 

 

Módosítás  99 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) kezeli az uniós és a részt vevő 

államok által nyújtott pénzügyi 

hozzájárulásokat, és beszámol azok 

felhasználásáról; 

d) kezeli az Unió 3. cikk (1) 

bekezdésében hivatkozott pénzügyi 

hozzájárulását és a részt vevő államok 

által nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat, és 

beszámol azok felhasználásáról; 

 

Módosítás   100 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) biztosítja a PRIMA keretében 

folytatott tevékenységek átláthatóságát. 

Módosítás  101 

Határozatra irányuló javaslat 
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12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés kijelöli a részt vevő államok 

PRIMA szempontjából lényeges 

területeken szakértelemmel rendelkező, 

független szakértőiből álló tudományos 

tanácsadó bizottságot. A közgyűlés 

megállapítja a tudományos tanácsadó 

bizottság tagjainak számát, szavazati 

jogaikat, valamint kijelölésük szabályait az 

1290/2013/EU rendelet 40. cikkének 

megfelelően. 

A kuratórium kijelöli a PRIMA 

szempontjából lényeges területeken 

szakértelemmel rendelkező, független 

szakértőkből álló tudományos tanácsadó 

bizottságot. A kuratórium megállapítja a 

tudományos tanácsadó bizottság tagjainak 

számát, valamint kijelölésük szabályait az 

1290/2013/EU rendelet 40. cikkének 

megfelelően. 

 

Módosítás  102 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés a tudományos tanácsadó 

bizottságon belül létrehozhat a külön 

feladatokhoz rendelt további független 

szakértőkből álló szakértői 

munkacsoportokat. 

törölve 

Indokolás 

Az átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében a csoportok számának túlzott mértékű 

növekedése kerülendő. 

 

Módosítás  103 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tudományos tanácsadó bizottság: (A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  104 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tanácsot ad a közgyűlésnek a 

stratégiai prioritásokkal és szükségletekkel 

kapcsolatban; 

a) tanácsot ad a kuratóriumnak a 

stratégiai prioritásokkal és szükségletekkel 

kapcsolatban; 

 

Módosítás  105 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tanácsot ad a közgyűlésnek a 

PRIMA éves munkaterve tervezetének 

tartalmával és célterületével kapcsolatban, 

tudományos és technológiai szempontból; 

b) tanácsot ad a kuratóriumnak a 

PRIMA éves munkaterve tervezetének 

tartalmával és célterületével kapcsolatban, 

tudományos és technológiai szempontból; 

 

Módosítás  106 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) adott esetben javasolja a 

közgyűlésnek tudományos albizottságok, 

munkacsoportok és szakértői 

munkacsoportok létrehozatalát. 

törölve 

Indokolás 

Az átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében a csoportok számának túlzott mértékű 

növekedése kerülendő. 

Módosítás  107 

Határozatra irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság 2022. június 30-ig 

elvégzi a PRIMA időközi értékelését. A 

Bizottság jelentést készít az értékelésről, 

amely tartalmazza az értékelés 

(1) A Bizottság 2022. június 30-ig – 

független szakértők segítségével – elvégzi 

a PRIMA időközi értékelését. A Bizottság 

jelentést készít az értékelésről, amely 
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következtetéseit és a Bizottság 

észrevételeit. A Bizottság e jelentést 2022. 

december 31-ig megküldi az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

tartalmazza az értékelés következtetéseit és 

a Bizottság észrevételeit. A Bizottság e 

jelentést 2022. december 31-ig megküldi 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
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INDOKOLÁS 

1995-ben a barcelonai folyamat és a Barcelonai Nyilatkozat útnak indította az euromediterrán 

partnerség nagyra törő programját, amelynek célja a béke, a stabilitás és a jólét térségének 

kialakítása. E folyamatnak már a kezdetek óta fontos részét alkotta a kutatási és innovációs 

együttműködés. 

2007-ben, vagyis 12 évvel azután, hogy kezdetét vette a barcelonai folyamat – amely 

időközben egy újabb eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz 

támogatását is élvezte –, a felsőoktatásról és a kutatásról szóló euromediterrán miniszteri 

konferencia kiadta az ambiciózus célokat megfogalmazó Kairói Nyilatkozatot, amely a 

kutatást és az innovációt (K+I) az euromediterrán együttműködés kiemelt ágazatának 

nyilvánította. 

A 2012 áprilisában Barcelonában tartott, a kutatásról és az innovációról szóló euromediterrán 

konferencia során az Unió, annak tagállamai és a földközi-tengeri partnerországok elismerték, 

hogy a felsőoktatási, kutatási és innovációs együttműködés az egyetlen eszköz arra, hogy a 

Földközi-tenger mindkét oldalán megvalósuljon a társadalmi és gazdasági fejlődés.  

2014 decemberében mindkét uniós társjogalkotó – a Tanács és az Európai Parlament – 

támogatta „a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség” 

(PRIMA) létrehozatalára irányuló javaslatot, és felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 

javaslatot a kezdeményezés végrehajtására, támogatva az EUMSZ 185. cikke megfelelő 

jogalapként történő elismerését. 

2016. október 18-án az Európai Bizottság elfogadott egy arra irányuló javaslatot, hogy az 

EUMSZ 185. cikkére támaszkodva hozzanak létre egy új, a földközi-tengeri térségben 

folytatott, közszektoron belüli kutatási és innovációs partnerséget, amelynek középpontjában 

két, a régió számára kulcsfontosságú társadalmi-gazdasági kérdés áll: az agrár-

élelmiszerrendszerek és a vízgazdálkodás. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Földközi-tenger medencéjében uralkodó társadalmi és 

politikai felfordulás jelenlegi helyzetének az Unióval szomszédos országok gazdaságai előtt 

álló kihívásokról és a térség fenntartható fejlődésének potenciális fellendítéséről folyó 

gondolkodásra kell késztetnie. Az életkörülmények javítása a földközi-tengeri térség több 

szempontból bizonytalan körülmények között élő és ennek következtében igen veszélyeztetett 

mindennapi helyzetben lévő lakosságának egyik fő igénye. Az élelmiszerhez és a vízhez való 

hozzáférés meghatározó és egymással összefüggő kihívásokat jelent ebben a térségben, 

továbbá az élelmiszer és a víz rendelkezésre állásának biztosítása a térség számára – politikai, 

társadalmi és gazdasági szempontból – kiemelkedően fontos kérdés.  

Ugyanebben az összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a fegyveres konfliktusok, a 

politikai stabilitás hiánya, az éghajlatváltozás, a fenntarthatatlan erőforrás-gazdálkodás és a 

népesség gyors növekedése jelentik a migrációhoz hozzájáruló legfőbb tényezőket. E 

tekintetben az előadó elismeri a partnerségi keret megközelítését, amely rövid távú 

megoldásokat keres a közvetlen migrációs nyomásra, valamint mélyrehatóbb beruházásokra 

törekszik a migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelése céljából. 

Az előadó támogatja a PRIMA átfogó célját, vagyis egy olyan közös program megvalósítását 
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a Horizont 2020 szabályai szerint, amely a földközi-tengeri térség agrár-élelmiszerrendszerei 

és vízgazdálkodása hatékonyságának, biztonságának, biztosságának és fenntarthatóságának 

növelését célzó, innovatív és integrált megoldások kifejlesztésére és elfogadására irányul. A 

PRIMA célja összhangban van a nemrég elfogadott fenntartható fejlesztési célokkal és az 

Európai Unió következő fenntartható fejlődési stratégiájával. Ennek kapcsán az előadó 

kiemeli, hogy a víz közjó, és hogy a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való 

hozzáférés alapvető emberi jog.  

Az előadó úgy véli, hogy a közszektoron belüli kutatási és innovációs társulásként a PRIMA-

nak az 1291/2013/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint kizárólag a polgári 

felhasználásra kell összpontosulnia. Hasonlóképpen a PRIMA keretében megvalósuló 

valamennyi kutatási és innovációs tevékenységnek tiszteletben kell tartania a különösen az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapjogokat és elveket. E tevékenységeknek 

összhangban kell állniuk valamennyi vonatkozó jogi kötelezettséggel, ideértve a nemzetközi 

jogot és az ENSZ Alapokmányát, különösen annak az önkormányzattal nem rendelkező 

területekről szóló 73. cikkét. 

Az előadó továbbá teljes mértékben egyetért a PRIMA átfogó céljával, a fenntartható és 

inkluzív növekedéshez az euromediterrán partnerség keretében való hozzájárulással, valamint 

egyedi célkitűzésével, vagyis az agrár-élelmiszerrendszerre és a vízgazdálkodásra vonatkozó, 

jelenleg szétaprózódott nemzeti kutatási és innovációs programok többszereplős, 

többdimenziós, átfogó és integrált megközelítés keretében történő koordinálásával, 

megerősítésével, fokozásával, kiszélesítésével és összehangolásával.  

Úgy véli, hogy a PRIMA olyan tudományos diplomáciai lehetőségeket kínál, amelyek 

hozzáadott értéket teremthetnek az együttműködés és a konfliktusmegelőzés előmozdítása, a 

bizalom helyreállítása és az országokon átívelő kölcsönös megértés elősegítése terén. 

Hasonlóképpen az előadó úgy véli, hogy a várható projektek további társadalmi-gazdasági és 

politikai hatásokkal járhatnak a vidéki területek helyi fejlesztésének az élelmiszer- és a 

vízellátás biztonságának ökológiailag fenntartható módon való biztosítása, a 

munkahelyteremtés, az üzleti lehetőségek és a mezőgazdasági kistermelők támogatása 

érdekében való előmozdítása terén.  

Az előadó továbbá megjegyzi, hogy mivel a PRIMA nyílt innovációs kezdeményezés, az 

eredményeit a lehető legszélesebb körben lehetne terjeszteni, ami nagyobb mértékű konkrét 

előnyökkel járna az euromediterrán végfelhasználói közösségek és vállalkozások számára, 

valamint elősegítené a különböző euromediterrán országok közötti párbeszédet. 

Az előadó üdvözli a Bizottság által kidolgozott, az EUMSZ 185. cikkén alapuló javaslatot, 

amelynek célja a partnerség 10 éves időtartamra (2028. december 31-ig) való létrehozása. A 

PRIMA a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram keretében 200 millió euró 

összegű finanszírozásban részesül. Az EU hozzájárulását a PRIMA-VS (végrehajtási 

struktúra) kezeli, és az összhangban van a részt vevő államok kötelezettségvállalásában 

szereplő 200 millió euró összegű hozzájárulással. Az előadó továbbá megállapítja, hogy be 

kell vezetni eltéréseket a „Horizont 2020” keretprogram részvételi szabályaitól, hogy 

harmadik országok és nemzetközi szervezetek is csatlakozhassanak a partnerségekhez. 

A jelenlegi felállás és a nemzeti kötelezettségvállalások alapján – amelyeket az előadó 

számításba vett – a PRIMA-t az alábbi 14 ország indítja útjára, amelyek a földközi-tengeri 

térség mindkét oldalán elhelyezkedő államok közül kerülnek ki, és a „Horizont 2020” 
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keretprogramban való részvételüket tekintve eltérő státusszal rendelkeznek: kilenc tagállam 

(Ciprus, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália és Spanyolország), két társult ország (Izrael és Tunézia) és négy harmadik ország 

(Jordánia, Marokkó, Egyiptom és Libanon).  

Az előadó nem ért egyet a Bizottság azon véleményével, hogy a PRIMA által finanszírozandó 

projekteknek elsősorban a magasabb technológiai érettségi szintekhez kell kapcsolódniuk. 

Úgy véli, hogy ezt az éves munkatervben szereplő különböző pályázati felhívások/projektek 

igényeinek fényében kell eldönteni. Bár úgy látja, hogy nem csak a nagy projektek ígérnek 

gyors megoldásokat és képesek hozzájárulni a PRIMA célkitűzéseihez, biztosítani kell a kis 

és a nagy projektek megfelelő egyensúlyát. 

Magától értetődő, hogy az információk, az eredmények, valamint az uniós és a nemzeti 

alapok pénzügyi gazdálkodására vonatkozó adatok terjesztésének átláthatósága a PRIMA 

sikerének előfeltétele.  
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VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére 

az Uniónak a több európai uniós tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri 

térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételéről 

szóló európai parlamenti és tanács határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) 

A vélemény előadója: Francesc Gambús 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A vízgazdálkodás és azzal együtt az élelmezésbiztonság olyan kihívás, amelyet immár az 

Európai Uniónak fel kell vállalnia. Az Európai Bizottság adatai szerint a vízhiány, amely 

meghatározása szerint „az az állapot, amelyben nem áll rendelkezésre az alapvető személyes 

szükségletek kielégítéséhez szükséges megfelelő mennyiségű vagy minőségű víz”, körülbelül 

180 millió embert érint a Földközi-tenger térségében és ez hatással van a tenger mindkét 

oldalán élő lakosság egészségére és stabilitására. Ezért célszerű, hogy az Unió a lehető 

leghamarabb előmozdítsa és megerősítse a PRIMA-kezdeményezést.  

Számos térségben és vízgyűjtő területen a vízkészletekre nehezedő nyomás az elmúlt időben 

csak nőtt, egyrészt a lakossági igények, másrészt az öntözött területek nagyságának 

növekedése miatt, ami veszélyt jelent nemcsak a helyi kisipari gazdaságok, hanem a 

különleges természetvédelmei területek számára is.  

Ezért a PRIMA-kezdeményezésnek átfogó megközelítést kell alkalmaznia, amely magában 

foglalja egyrészt az öntözött területek, a növénytermesztés és a városi vízhálózatok 

hatékonyságát, másrészt a természeti környezet, a vizes élőhelyek és a különlegesen védett 

területek védelmét az európai jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a víz-

keretirányelv megfelelő alkalmazására és érvényesítésére.  

A Földközi-tenger északi és déli partja között a PRIMA-kezdeményezés keretében 

megvalósuló párbeszéd nemcsak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére, hanem a 

párhuzamos kihívások, mint például az elsivatagosodás kezelésére is szolgál. Ennek 

érdekében hangsúlyozni kell az immár jelentős tapasztalattal rendelkező „Unió a Mediterrán 

Térségért” részvételét a partnerség kialakításában és irányításában.  
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A PRIMA-kezdeményezést létrehozó határozatot azonban néhány ponton módosítani kell a 

PRIMA megfelelőbb irányítása, valamint a program keretében a kutatásra és fejlesztésre 

irányuló projektekre rendelkezésre álló források jobb és hatékonyabb felhasználása 

érdekében, továbbá a gazdasági növekedés és a méltányos munkahelyek létrejöttéhez 

szükséges környezet megteremtése érdekében a Földközi-tenger térségének országaiban, 

amelyeket a leginkább sújtott a gazdasági válság, és ahol a legmagasabb a munkanélküliség, 

különösen a fiatalok körében.  

A 2014. december 15-i strasbourgi plenáris ülésen folytatott vitát követően nyilvánvalóvá 

vált, hogy az Uniónak részt kell vennie a PRIMA-kezdeményezésben, tekintettel az általa 

biztosított lendületre és hozzáadott értékre. A vitán ezenkívül hangsúlyozták a vízkészletek 

fontosságát a fejlődő országokban és azt, hogy a projektek osszák meg az annak 

biztosításához szükséges ismereteket, hogy a megújuló energiákat megfelelően tudják 

használni a vízügyi infrastruktúrában, például a vízszivattyúzás terén, a fenntarthatóbb 

termények kifejlesztése érdekében.  

Az élelmezésbiztonság és a vízkészletek biztosítása az uniós kötelezettségek egyike, 

amelynek a szomszédságpolitika egyik központi elemének kell lennie többek között a 

szomszédos országok stabilitásának és fejlődésének szavatolása érdekében. A 2012 

áprilisában Barcelonában megrendezett Euromediterrán Kutatási és Innovációs Konferencia 

nyomán létrejött partnerség szilárd alapot jelenthet mindehhez. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A közszektoron belüli 

társulásoknak a szorosabb szinergiák 

kialakítását, a koordináció elmélyítését, 

valamint az uniós, a nemzetközi, a nemzeti 

és a regionális kutatási programokkal való 

felesleges átfedések elkerülését kell 

célozniuk, és maradéktalanul tiszteletben 

kell tartaniuk a Horizont 2020-ban 

megfogalmazott általános elveket, 

különösen a nyitottság és az átláthatóság 

vonatkozásában. 

(3) A közszektoron belüli 

társulásoknak a szorosabb szinergiák 

kialakítását, a koordináció elmélyítését, 

valamint az uniós, a nemzetközi, a nemzeti 

és a regionális kutatási programokkal való 

felesleges átfedések és szétszabdaltság 

elkerülését kell célozniuk, és 

maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a 

Horizont 2020-ban megfogalmazott 

általános elveket, különösen a nyitottság és 

az átláthatóság vonatkozásában. Az átfogó, 

megfelelő és időben történő tájékoztatás, 
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valamint az eredmények és a pénzügyi 

gazdálkodás átláthatósága a PRIMA 

sikerének alapvető feltétele. 

 

Módosítás   2 

Határozatra irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A vízhez és a megfelelő higiénés 

körülményekhez való hozzáférés, az 

Egyesült Nemzetek által elismert és a 

tagállamok által támogatott emberi jog 

teljes körű megvalósítása alapvető 

fontosságú az élethez, és a vízkészletekkel 

való megfelelő gazdálkodás döntő szerepet 

játszik a fenntartható vízhasználat 

biztosításában és a világ természeti 

erőforrásainak megőrzésében. 

 

Módosítás   3 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az 1291/2013/EU rendelet 

elismeri, hogy a harmadik országokkal 

folytatott nemzetközi együttműködés 

elengedhetetlen a közös kihívások 

hatékony kezeléséhez. A kutatás és az 

innováció terén folytatott nemzetközi 

együttműködés az Unió globális 

kötelezettségvállalásainak egyik 

legfontosabb vonatkozása, és annak fontos 

szerepet kell játszania az Uniós 

szomszédos országokkal kialakítandó 

partnerségében. Ez az együttműködés 

követi az európai szomszédságpolitikában 

alkalmazott, az együttműködés szintjének 

az egyes szomszédos országok Unió felé 

vállalt kötelezettségein alapuló 

differenciálására irányuló megközelítést. 

(5) Az 1291/2013/EU rendelet 

elismeri, hogy a harmadik országokkal 

folytatott nemzetközi együttműködés 

elengedhetetlen a közös kihívások 

hatékony kezeléséhez. A kutatás, a 

tudomány és az innováció terén folytatott 

nemzetközi együttműködés az Unió 

globális kötelezettségvállalásainak egyik 

legfontosabb vonatkozása, és annak fontos 

szerepet kell játszania az Uniós 

szomszédos országokkal kialakítandó 

partnerségében. Ez az együttműködés 

követi az európai szomszédságpolitikában 

alkalmazott, az együttműködés szintjének 

az egyes szomszédos országok Unió felé 

vállalt kötelezettségein alapuló 

differenciálására irányuló megközelítést. 
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Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A PRIMA célja közös program 

végrehajtása a földközi-tengeri térség 

élelmiszer-termelése és vízellátása 

hatékonyságának, biztonságának, 

biztosságának és fenntarthatóságának 

növelésére irányuló, innovatív és integrált 

megoldások kifejlesztése és elfogadása 

érdekében. A PRIMA hozzájárul a nemrég 

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításához és az Európai Unió 

következő fenntartható fejlődési 

stratégiájához. 

(8) A tiszta víz és a tápláló 

élelmiszerek hiánya kedvezőtlen hatással 

van a népesség egészségi állapotára és 

stabilitására, és a PRIMA célja közös 

program végrehajtása a földközi-tengeri 

térség agrár-élelmiszeripari termelése és 

vízellátása, kezelése és újrafelhasználása 

hatékonyságának, biztonságának, 

biztosságának és fenntarthatóságának 

növelésére irányuló, innovatív, 

többdimenziós és integrált közös 

megoldások kifejlesztése és elfogadása 

érdekében, a közös felelősségviselés, a 

közös érdek és a megosztott előnyök elvei 

alapján. Figyelembe véve, hogy a vízhez és 

a higiénés körülményekhez való 

hozzáférés alapvető emberi jog, és mivel 

az élelmiszer- és vízellátás biztosítása 

kiemelt fontosságú a térségben, a 

PRIMA-nak hozzá kell járulnia a nemrég 

meghatározott fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításához és az Európai Unió 

következő fenntartható fejlődési 

stratégiájához, valamint a Párizsi 

Megállapodás célkitűzéseihez. 

 

Módosítás   5 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A Földközi-tenger térségében 

megvalósuló fenntartható vízellátás és 

élelmiszer-termelés szükségessé teszi a 

természetes édesvízi ökoszisztémák 

védelmét, a hatékonyabb fogyasztási 

szerkezet irányába történő elmozdulást és 
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a megújuló energiaforrások integrációját. 

A vízellátás nyitott, demokratikus és 

részvételen alapuló irányítása alapvető 

fontosságú a költséghatékonyság és az 

egész társadalom számára megvalósuló 

előnyök biztosításához. 

 

Módosítás   6 

Határozatra irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A természeti területek, mint 

például az édesvízi ökoszisztémák 

fenntartható védelme kulcsfontosságú a 

fejlődéshez és meghatározó az 

ivóvízellátás biztosítása érdekében. 

 

Módosítás   7 

Határozatra irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A vízhiány a Földközi-tenger 

térségében különböző energiaügyi 

megoldásokat és hatékonyabb rendszerek 

bevezetését teszi szükségessé. A fosszilis 

tüzelőanyag leváltása érdekében a 

folyamatokba integrálni kell a megújuló 

energiaforrásokat. 

 

Módosítás   8 

Határozatra irányuló javaslat 

8 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8d) A nyitott, demokratikus és 

részvételen alapuló kormányzás 

jelentősége alapvető fontosságú annak 

biztosítása érdekében, hogy a 
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vízkészletekkel való gazdálkodás során a 

leginkább költséghatékony megoldások 

kerüljenek alkalmazásra az egész 

társadalom javára. 

 

Módosítás   9 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A „Horizont 2020” keretprogram 

célkitűzéseivel összhangban bármely más 

tagállam és a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult harmadik ország 

jogosult részt venni a PRIMA programban, 

amennyiben vállalja, hogy hozzájárul a 

PRIMA finanszírozásához. 

(10) A „Horizont 2020” keretprogram 

célkitűzéseivel összhangban bármely más 

tagállam és a „Horizont 2020” 

keretprogramhoz társult harmadik ország 

jogosult részt venni a PRIMA programban, 

amennyiben vállalja, hogy a teljes 

pénzügyi hozzájárulás megfelelő 

százalékával hozzájárul a PRIMA 

finanszírozásához. 

 

Módosítás   10 

Határozatra irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A PRIMA-partnerségnek magában 

kell foglalnia a teljes láncolatot a 

kutatástól az innovációig és mozgósítania 

kell az egyetemeket, kutató- és 

technológiai intézeteket, az ipart és az 

innováció által vezérelt kkv-kat. 

 

Módosítás   11 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A PRIMA keretében folytatott 

tevékenységeknek összhangban kell 

lenniük a „Horizont 2020”-ben 

(16) A PRIMA keretében folytatott 

tevékenységeknek összhangban kell 

lenniük a „Horizont 2020”-ben 
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megállapított célkitűzésekkel, kutatási és 

innovációs prioritásokkal, valamint az 

1291/2013/EU rendelet 26. cikkében 

rögzített általános elvekkel és feltételekkel. 

A PRIMA a technológiai kutatás, a 

termékfejlesztés és a demonstrációs 

tevékenységek osztályozása során 

figyelembe veszi az OECD technológiai 

érettségi szintekre vonatkozó 

fogalommeghatározásait. 

megállapított célkitűzésekkel, kutatási és 

innovációs prioritásokkal, valamint az 

1291/2013/EU rendelet 26. cikkében 

rögzített általános elvekkel és feltételekkel. 

A PRIMA a technológiai kutatás, a 

termékfejlesztés és a demonstrációs 

tevékenységek osztályozása során 

figyelembe veszi az OECD technológiai 

érettségi szintekre vonatkozó 

fogalommeghatározásait, és foglalkozik a 

technológiai érettség alacsonyabb és 

magasabb szintjeivel, beleértve a 

„kíváncsiság által ösztönzött” és a 

„gyakorlaton alapuló” kutatás különböző 

formáit. 

 

Módosítás   12 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A PRIMA-VS által irányított 

pályázati felhívásokat a résztvevők számára 

fenntartott egységes portálon, valamint a 

„Horizont 2020” keretprogrammal 

kapcsolatos információk terjesztésére 

szolgáló, a Bizottság által kezelt egyéb 

elektronikus eszközök igénybevételével is 

közzé kell tenni. 

(18) A PRIMA-VS által irányított 

pályázati felhívásokat a PRIMA-VS 

résztvevői számára fenntartott egységes 

portálon, valamint a „Horizont 2020” 

keretprogrammal kapcsolatos információk 

terjesztésére szolgáló, a Bizottság által 

kezelt egyéb elektronikus eszközök 

igénybevételével is közzé kell tenni. 

 

Módosítás   13 

Határozatra irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A Bizottság kérésére a PRIMA-VS-

nek és a részt vevő államoknak minden 

olyan információt rendelkezésre kell 

bocsátaniuk, amelyet a Bizottságnak a 

PRIMA értékelésével kapcsolatos 

jelentésekbe bele kell foglalnia. 

(27) A Bizottság kérésére a PRIMA-VS-

nek és a részt vevő államoknak minden 

olyan információt rendelkezésre kell 

bocsátaniuk, amelyet a Bizottságnak a 

PRIMA értékelésével kapcsolatos 

jelentésekbe bele kell foglalnia. Az 

információkat ugyanakkor a Parlament 

illetékes bizottságai számára is továbbítani 
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kell. 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) E határozat célja a vízellátás és az 

élelmiszerrendszerek területén a kutatási és 

innovációs rendszerek integrációjának és 

összehangolásának fokozása a földközi-

tengeri országokban. A földközi-tengeri 

térség kihívásainak kezeléséhez szükséges 

kutatás és innováció léptéke óriási a 

legszűkebb keresztmetszetek rendszerszerű 

jellege miatt. A kutatás és fejlesztés 

célterülete összetett, multidiszciplináris, és 

többszereplős, határon átnyúló 

megközelítést igényel. A pénzügyi és 

szellemi források összevonásával a részt 

vevő országok széles körét magában 

foglaló együttműködő megközelítés 

segíthet a szükséges lépték és célterület 

növelésében. Mivel a kitűzött cél a nemzeti 

szintű törekvések egyetlen következetes 

uniós megközelítésben való egyesítésével, 

a széttagolt nemzeti kutatási programok 

összekapcsolásával, a nemzeti határokat 

átívelő közös kutatási és finanszírozási 

stratégiák létrehozásának segítésével, 

valamint a szereplők és a finanszírozás 

szükséges kritikus tömegének 

biztosításával uniós szinten jobban 

megvalósítható, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

(28) E határozat célja a vízellátás, a 

kezelés, az újrafelhasználás, a 

fenntartható felhasználás és az agrár-

élelmiszerrendszerek területén a kutatási és 

innovációs rendszerek integrációjának és 

összehangolásának fokozása a földközi-

tengeri országokban. A földközi-tengeri 

térség kihívásainak kezeléséhez szükséges 

kutatás és innováció léptéke óriási a 

legszűkebb keresztmetszetek rendszerszerű 

jellege miatt. Eközben a vonatkozó 

eredményeknek modellként kellene 

szolgálniuk az Unió szárazság sújtotta 

többi területe számára.  A kutatás és 

fejlesztés célterülete összetett, 

multidiszciplináris, és többszereplős, 

határon átnyúló megközelítést igényel. A 

pénzügyi és szellemi források 

összevonásával a részt vevő országok 

széles körét magában foglaló 

együttműködő megközelítés segíthet a 

szükséges lépték és célterület növelésében. 

Mivel a kitűzött cél a nemzeti szintű 

törekvések egyetlen következetes uniós 

megközelítésben való egyesítésével, a 

széttagolt nemzeti kutatási programok 

összekapcsolásával, a nemzeti határokat 

átívelő közös kutatási és finanszírozási 

stratégiák létrehozásának segítésével, 

valamint a szereplők és a finanszírozás 

szükséges kritikus tömegének 

biztosításával uniós szinten jobban 

megvalósítható, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez 
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szükséges mértéket. 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdésben meghatározott 

követelményeknek megfelelő ilyen 

országokat e határozat alkalmazásában 

részt vevő államnak kell tekinteni. 

Az e bekezdésben meghatározott 

követelményeknek megfelelő ilyen 

országokat e határozat alkalmazásában 

részt vevő államnak kell tekinteni. 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA program általános 

célkitűzése teljes mértékben kikísérletezett 

és demonstrált közös innovatív 

megoldások kifejlesztése a földközi-tengeri 

térségben a vízellátás és az 

élelmiszerrendszerek területén annak 

érdekében, hogy az éghajlatváltozásnak 

jobban ellenállóvá, hatékonyabbá, 

költséghatékonyabbá és fenntarthatóvá 

tegye a vízellátást és az 

élelmiszerrendszereket, és hozzájáruljon 

az élelmezés, az egészségügy, a jólét és a 

migráció területén fennálló magasabb 

szintű problémák megoldásához. 

(1) A PRIMA program általános 

célkitűzése társadalmi és gazdasági 

fejlődést elérni a Földközi-tenger mindkét 

partján, kutatási és fejlesztési kapacitások 

kialakítása, valamint közös innovatív 

megoldások kifejlesztése révén a földközi-

tengeri térségben az agrár-élelmiszeripari 

és vízgazdálkodási rendszerek – többek 

között a szennyvízkezelés és 

újrahasznosítás – és az 

élelmiszerrendszerek területén annak 

érdekében, hogy növelje a hatékonyságot 

– a veszteségek és a hulladék csökkentése 

révén is –, az éghajlatváltozással szembeni 

ellenálló képességet és fenntarthatóbbá 

tegye az élelmiszertermelést és a 

vízellátást, továbbá hozzájáruljon a 

vízhiány, az élelmezésbiztonság, az 

élelmezés, az egészségügy, a jólét, a 

környezet és a migráció területén fennálló 

problémák alulról felfelé irányuló 
megoldásához. 
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Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. stabil, hosszú távú, közös stratégiai 

menetrend megfogalmazása a vízellátás és 

az élelmiszerrendszerek területén; 

i. hosszú távú, fenntartható közös 

stratégiai menetrend megfogalmazása a 

vízgazdálkodás, a víztermelés és vízellátás 

– beleértve a szennyvízkezelést és 

újrahasznosítást – és az agrár-

élelmiszeripari termékek területén, 

összhangban a fenntartható fejlesztési 

célokkal és az európai fenntartható 

fejlődési stratégiával, a természeti 

erőforrások megőrzése érdekében; 

 

Módosítás   18 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) több innovatív és fenntartható 

megoldás a mezőgazdaságban, az 

élelmiszer-termelésben és a vízellátásban, 

ösztönözve e megoldások közösségek, 

vállalkozások és polgárok által történő 

alkalmazását; fenntartható 

vízgazdálkodás a száraz és félszáraz 

területek számára; fenntartható 

gazdálkodási rendszerek a földközi-

tengeri térség környezeti korlátai mellett a 

természeti erőforrások fenntartása 

érdekében; 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. valamennyi nemzeti K+I program 

stratégiai menetrend végrehajtása felé 

ii. az érintett nemzeti kutatási és 

innovációs programok stratégiai 
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irányítása; menetrend végrehajtása és az e programok 

összehangolás felé irányítása; 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – iii pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. valamennyi (köz- és 

magánszektorbeli) lényeges szereplő 

strukturális bevonása a stratégiai 

menetrend végrehajtásába azáltal, hogy a 

szükséges kritikus tömeg biztosításához 

összevonják a tudást és a pénzügyi 

forrásokat; 

iii. valamennyi (köz- és 

magánszektorbeli) lényeges szereplő 

bevonása a stratégiai menetrend 

végrehajtásába azáltal, hogy a szükséges 

kritikus tömeg biztosításához összevonják 

a tudást és a pénzügyi forrásokat; 

 

Módosítás   21 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. valamennyi érintett szereplő 

finanszírozásának és végrehajtási 

kapacitásának erősítése. 

iv. valamennyi érintett szereplő – 

többek között kkv-k, egyetemek, nem 

kormányzati szervezetek és helyi 

kutatóközpontok – finanszírozásának és 

végrehajtási kapacitásának erősítése. 

 

Módosítás   22 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) minden részt vevő állam 

kötelezettséget vállal a PRIMA 

finanszírozásához való hozzájárulásra; 

c) minden részt vevő állam 

kötelezettséget vállal a PRIMA 

finanszírozásához való hozzájárulásra az 

összes törekvés megfelelő százalékával; 
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Módosítás   23 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a 12. cikkel összhangban létre kell 

hozni a PRIMA irányítási modelljét; 

e) a 12. cikkel összhangban létre kell 

hozni a PRIMA hatékony irányítási 

modelljét; 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottságnak különösen a 

PRIMA két első éves munkaterve során 

értékelnie kell a részt vevő államok által 

tett kötelezettségvállalások teljesítését. Az 

értékelést követően a 9. cikkel 

összhangban felül kell vizsgálni az Unió 

hozzájárulásának 3. cikk (1) bekezdésben 

hivatkozott maximális összegét. 

(3) A Bizottságnak különösen a 

PRIMA két első éves munkaterve során 

értékelnie kell a részt vevő államok által 

tett kötelezettségvállalások teljesítését. Az 

értékelést követően a 9. cikkel 

összhangban az Unió hozzájárulásának 3. 

cikk (1) bekezdésben hivatkozott 

maximális összege felülvizsgálható. 

 

Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) adott esetben a PRIMA-VS-nek 

nyújtott pénzügyi hozzájárulás a 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában hivatkozott 

közvetett cselekvések finanszírozása 

érdekében; 

a) adott esetben a PRIMA-VS-nek 

nyújtott pénzügyi vagy természetbeni 

hozzájárulás a 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában hivatkozott közvetett 

cselekvések finanszírozása érdekében; 
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Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) pénzügyi vagy természetbeni 

hozzájárulások a 6. cikk (1) bekezdésének 

b) pontjában hivatkozott tevékenységek 

végrehajtása érdekében; valamint 

b) pénzügyi vagy természetbeni 

hozzájárulások a 6. cikk (1) bekezdésének 

a) és b) pontjában hivatkozott 

tevékenységek végrehajtása érdekében; 

valamint 

 

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a PRIMA-VS uniós hozzájárulásból 

nem fedezett igazgatási költségvetéséhez 

való pénzügyi hozzájárulások a 3. cikk (3) 

bekezdésének b) pontja értelmében. 

c) a PRIMA-VS uniós hozzájárulásból 

nem fedezett igazgatási költségvetéséhez 

való pénzügyi vagy természetbeni 

hozzájárulások a 3. cikk (3) bekezdésének 

b) pontja értelmében. 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában hivatkozott természetbeni 

hozzájárulások a következőkből állnak: a 

részt vevő államoknál a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában hivatkozott 

tevékenységek nemzeti finanszírozó 

szervek általi végrehajtása során felmerült 

költségek, mínusz az e költségekhez 

nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós 

pénzügyi hozzájárulás. 

(3) Az e cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában hivatkozott természetbeni 

hozzájárulások a következőkből állnak: a 

részt vevő államoknál a 6. cikkben 

hivatkozott tevékenységek nemzeti 

finanszírozó szervek általi végrehajtása 

során vagy a PRIMA-VS igazgatási 

költségvetéséhez kapcsolódóan felmerült 

költségek, mínusz az e költségekhez 

nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós 

pénzügyi hozzájárulás. 



 

RR\1121890HU.docx 69/81 PE595.480v02-00 

 HU 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 

hivatkozott, részt vevő államoktól 

származónak minősülő hozzájárulásokat e 

határozat hatálybalépését követően kell 

nyújtani az első PRIMA éves 

munkatervben szereplő tevékenységek 

tekintetében, és az azt követő éves 

munkatervek PRIMA-VS általi 

elfogadását követően. 

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 

hivatkozott, részt vevő államoktól 

származónak minősülő hozzájárulásokat e 

határozat hatálybalépését követően kell 

nyújtani az első PRIMA éves 

munkatervben szereplő tevékenységek 

tekintetében, és az azt követő PRIMA-VS 

éves munkatervek naptári éve során 

(január 1-jétől december 31-ig). 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA a következő 

tevékenységeket támogatja: 

(1) A PRIMA támogatja a részt vevő 

államok nemzeti finanszírozó szervein 

keresztül finanszírozott tevékenységeket, 

amelyek a következőkből állnak: 

 

 

Módosítás   31 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. kutatási és innovációs cselekvések, 

valamint innovációs cselekvések, többek 

között demonstrációk, kísérleti 

létesítmények, tesztelés, kereskedelmi 

hasznosítást megelőző terjesztés, 

elsősorban a magasabb technológiai 

i. kutatási és innovációs cselekvések, 

valamint innovációs cselekvések, többek 

között demonstrációk, kísérleti 

létesítmények, tesztelés, kereskedelmi 

hasznosítást megelőző terjesztés, az 

alacsonytól a magas technológiai érettségi 
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érettségi szintekhez kapcsolódóan; szintekhez kapcsolódóan; 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek, amelyek növekvő 

mértékben kapcsolódnak a magasabb 

technológiai érettségi szintekhez is, és a 

következőkből állnak: 

b) a részt vevő államok által, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek, amelyek az alacsonytól a 

magas technológiai érettségi szintekhez 

kapcsolódnak. 

 

 

Módosítás   33 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a részt vevő államok nemzeti 

programjai szerinti tevékenységek. 

ii. a részt vevő államok nemzeti 

programjai szerinti tevékenységek, többek 

között a vízkészletekkel való stratégiai 

gazdálkodásra irányuló kutatási 

programok, valamint hosszú távú 

mérséklési és alkalmazkodási tervek a 

vízzel kapcsolatban, egy koherensebb és 

az éghajlatváltozásnak jobban ellenálló 

megközelítés belefoglalása érdekében. 

 

Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tevékenységek tartalmaznak 

kutatási és innovációs, valamint 

innovációs tevékenységeket, többek között 

innovatív demonstrációkat, kísérleti 

létesítményeket, tesztelést, kereskedelmi 
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hasznosítást megelőző terjesztést, 

elsősorban a magasabb technológiai 

érettségi szintekhez kapcsolódóan kis és 

nagyobb horderejű projektek keretében a 

résztvevők költségvetése és száma 

tekintetében. 

 Ezenkívül a PRIMA előmozdítása és 

hatásainak maximalizálása érdekében 

magukban foglalnak a terjesztésre és 

tájékoztatásra összpontosító koordinációs 

és támogatási fellépéseket. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PRIMA-t éves munkatervek 

alapján kell végrehajtani, amelyeket a 

megelőző év végéig – a Bizottság 

jóváhagyását követően – a PRIMA-VS 

fogad el. A PRIMA 2018. évi éves 

munkatervét kivételesen 2018. március 31-

ig lehet elfogadni. A PRIMA-VS 

nyilvánosságra hozza az éves munkatervet. 

(2) A PRIMA-t éves munkatervek 

alapján kell végrehajtani, amelyeket – a 

Bizottság jóváhagyását követően – a 

PRIMA-VS fogad el. Ezeket a terveket a 

PRIMA-VS a megelőző év végéig elküldi a 

Bizottságnak. A PRIMA 2018. évi éves 

munkatervét kivételesen legkésőbb 2018. 

március 31-ig kell elküldeni. A PRIMA-

VS nyilvánosságra hozza az éves 

munkatervet. 

 

 

Módosítás  36 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek csak azt követően 

kerülhetnek a PRIMA éves munkatervébe, 

hogy a PRIMA célkitűzései tekintetében a 

(5) A részt vevő államok által nemzeti 

finanszírozó szerveiken keresztül, uniós 

hozzájárulás nélkül finanszírozott 

tevékenységek csak azt követően 

kerülhetnek a PRIMA éves munkatervébe, 

hogy a PRIMA célkitűzéseihez való 
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PRIMA-VS szervezésében elvégzett 

nemzetközi szakmai vizsgálat pozitív külső 

független értékeléssel zárul. 

hozzájárulásukról pozitív értékelés készül 
a PRIMA-VS részéről, amely kétség 

esetén független külső szakmai értékelést 

kérhet. 

 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A PRIMA éves munkatervben 

szereplő, a részt vevő államok által 

nemzeti finanszírozó szerveiken keresztül, 

uniós hozzájárulás nélkül finanszírozott 
tevékenységeket a PRIMA-VS által – a 

Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadott közös elvekkel összhangban kell 

végrehajtani. A közös elveknek 

figyelemmel kell lenniük az e 

határozatban, a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet VI. címében és az 1290/2013/EU 

rendeletben megállapított elvekre, 

különösen az egyenlő bánásmód, az 

átláthatóság, a független szakmai értékelés 

és kiválasztás elveire. A PRIMA-VS – a 

Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadja a részt vevő államok PRIMA-VS 

felé fennálló jelentéstételi kötelezettségére 

vonatkozó követelményeket is, beleértve a 

valamennyi tevékenységbe beillesztendő 

mutatókat is. 

(6) A PRIMA éves munkatervben 

szereplő tevékenységeket a PRIMA-VS 

által – a Bizottság jóváhagyását követően – 

elfogadott közös elvekkel összhangban kell 

végrehajtani. A közös elveknek 

figyelemmel kell lenniük a Földközi-

tenger északi és déli partja közötti érdekek 

egyensúlyára, valamint az e határozatban, 

a 966/2012/EU, Euratom rendelet VI. 

címében és az 1290/2013/EU rendeletben 

megállapított elvekre, különösen az 

egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a 

független szakmai értékelés és kiválasztás 

elveire. A PRIMA-VS – a Bizottság 

jóváhagyását követően – elfogadja a részt 

vevő államok PRIMA-VS felé fennálló 

jelentéstételi kötelezettségére vonatkozó 

követelményeket is, beleértve a 

valamennyi tevékenységbe beillesztendő 

mutatókat is. 

 

 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A pályázatokat transznacionális 

pályázati felhívásokat követően, kétlépéses 

eljárásban kell kiválasztani. Az első lépés 

a releváns nemzeti programok szerint 

b) A pályázatokat transznacionális 

pályázati felhívásokat követően kell 

kiválasztani. A pályázatokat legalább 

három független szakértő 
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finanszírozásra jogosult jogalanyok által 

benyújtott pályázatok nemzeti vagy 

nemzetközi szintű felülvizsgálatából áll. A 

második lépés a PRIMA-VS szervezésében 

elvégzett egységes független nemzetközi 

szakmai vizsgálatból áll. A második 

lépésben a pályázatokat legalább három 

független szakértő közreműködésével kell 

értékelni a következő odaítélési 

kritériumok alapján: kiválóság, hatás, a 

végrehajtás minősége és hatékonysága. 

közreműködésével kell értékelni a 

következő kiválasztási és odaítélési 

kritériumok alapján: a kis és nagyobb 

projektek közötti tisztességes egyensúly, 

relevancia, tudományos és technológiai 

kiválóság, hatás, (az irányítás és a 

partnerek) tudományos minősége és a 

végrehajtás hatékonysága. 

 

 

Módosítás  39 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés – c pont  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A pályázatokat az elbírálás 

eredményeinek megfelelően rangsorolni 

kell. A PRIMA-VS e rangsorolás alapján 

végzi el a kiválasztást. A részt vevő 

államok megállapodnak olyan megfelelő 

finanszírozási módban, amely a lehető 

legtöbb pályázat finanszírozását teszi 

lehetővé e rangsorolás alapján, különösen a 

pályázati felhívások nemzeti hozzájárulásai 

tartalékösszegeinek biztosításával. 

c) A pályázatokat az elbírálás 

eredményeinek megfelelően rangsorolni 

kell. A PRIMA-VS e rangsorolás alapján 

végzi el a kiválasztást. A részt vevő 

államok megállapodnak olyan megfelelő 

kiválasztási módban, amely a lehető 

legtöbb pályázat finanszírozását teszi 

lehetővé e rangsorolás alapján, különösen a 

pályázati felhívások nemzeti hozzájárulásai 

tartalékösszegeinek biztosításával. 

Amennyiben költségvetés hiányában egy 

vagy több projekt nem finanszírozható, a 

közvetlen(ül utána) következő projektek 

választhatók ki. 

 

Módosítás  40Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a tevékenységeknek – a Bizottság 

jóváhagyásának megszerzését követően – 

meg kell felelniük a PRIMA-VS által 

elfogadott fenntarthatósági 

kritériumoknak annak elkerülése 
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érdekében, hogy a tevékenységek 

kedvezőtlen környezeti, társadalmi és 

közegészségügyi hatással járjanak; 

 

Módosítás  41 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a 

résztvevők minimális száma három 

különböző részt vevő államban székhellyel 

rendelkező három jogalany, amelyek 

közül: 

(2) Az 1290/2013/EU rendelet 9. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a 

résztvevők minimális száma három 

különböző, a vonatkozó pályázati felhívás 

szerinti benyújtási határidő időpontjában 

az e határozattal összhangban részt vevő 

államnak nyilvánított országban 
székhellyel rendelkező három jogalany, 

amelyek közül: 

 

 

Módosítás  42 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az előzőektől eltérően a PRIMA 

pályázati felhívásaiban részt vehet az Unió 

a Mediterrán Térségért tagállamaiban 

vagy a Horizont 2020 programhoz társult 

országban székhellyel rendelkező bármely 

jogalany, feltéve hogy annak országa vagy 

nemzeti finanszírozó szerve legalább 15%-

ban társfinanszírozza az említett 

részvételt. Ebben az esetben az említett 

jogalany jogosult uniós finanszírozásra. 
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Módosítás  43 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A PRIMA végrehajtása során a 

részt vevő államok minden olyan törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezést 

elfogadnak és minden olyan egyéb 

intézkedést megtesznek, amely az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmében, 

különösen pedig az Uniót megillető 

esedékes összegeknek a 966/2012/EU, 

Euratom rendelettel és az 1268/2012/EU 

felhatalmazáson alapuló rendelettel 

összhangban történő teljes visszafizetése 

biztosításához szükséges. 

(5) A PRIMA végrehajtása során a 

részt vevő államok minden olyan törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezést 

elfogadnak és minden olyan egyéb 

intézkedést megtesznek, amely az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmében, 

különösen pedig az Uniót megillető 

esedékes összegeknek a 966/2012/EU, 

Euratom rendelettel és az 1268/2012/EU 

felhatalmazáson alapuló rendelettel 

összhangban történő teljes visszafizetése 

biztosításához szükséges. A visszafizetés 

értékét legfeljebb 200 000 000 euróban 

kell korlátozni. Minden részt vevő állam 

csak a területén székhellyel rendelkező 

jogalanyok által kapott európai források 

összegéért felelős, amelynek mértéke a 

PRIMA-programhoz való 

hozzájárulásával megegyező teljes 

összegre korlátozódik. A részt vevő 

államok nem felelősek az olyan jogalany 

által kapott finanszírozásért, 

akinek/amelynek székhelye a PRIMA-ban 

részt nem vevő országban található.  

 

 

Módosítás   44 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés –  bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PRIMA-VS szervei a 

következők: 

(1) A PRIMA-VS különösen 

hatékonyságorientált szervei a 

következők: 
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Módosítás  45 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) igazgatótanács; b) az irányító testület; 

 

 

Módosítás  46 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PRIMA-VS-t a közgyűlés irányítja, 

amelyben az összes részt vevő állam 

képviselteti magát. A PRIMA-VS 

döntéshozó szerve a közgyűlés. 

A PRIMA-VS-t az irányítóbizottság 

irányítja, amelyben az összes részt vevő 

állam képviselteti magát. A PRIMA-VS 

döntéshozó szerve az irányítóbizottság. Az 

irányítóbizottság rendes és rendkívüli 

általános üléseket tart. Rendes 

irányítóbizottsági ülést évente legalább 

egyszer, a pénzügyi év végétől számított 

négy hónapon belül hívnak össze, 

rendkívüli irányítóbizottsági ülést pedig 

szükség esetén bármikor. 

 

 

 

Módosítás  47 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közgyűlés jóváhagyja az 1. cikk (2) 

bekezdésében felsoroltaktól eltérő, a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz nem 

társult harmadik ország PRIMA 

programban való részvételét azt követően, 

hogy megvizsgálta részvételének a PRIMA 

célkitűzéseinek megvalósítása 

szempontjából való jelentőségét. 

Az irányítóbizottság – azt követően, hogy 

megvizsgálta részvételének a PRIMA 

célkitűzéseinek megvalósítása 

szempontjából való jelentőségét – 
jóváhagyja bármely olyan ország PRIMA 

programban való részvételét, amely nem 

tagja az Unió a Mediterrán Térségért 

szervezetnek és a „Horizont 2020” 
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keretprogramnak sem társult tagja. Az 

irányítóbizottság határoz arról, hogy a 4. 

cikk (1) bekezdésének c) pontja 

értelmében mi számít az összes 

hozzájárulás megfelelő százalékának. 

 

 

 

 

Módosítás  48 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A közgyűlés meghatározza az 

igazgatótanács tagjainak számát, amely 

nem lehet kevesebb ötnél, és kijelöli őket. 

Az igazgatótanács felügyeli a PRIMA-VS 

titkárságát. 

(3) Az irányítóbizottság meghatározza 

az irányító testület tagjainak számát, amely 

nem lehet kevesebb ötnél, és négy éves, 

meghosszabbítható időszakra kijelöli őket. 

Az irányító testület legalább 

háromhavonta, vagy ha szükséges, 

bármikor összeül. Az irányító testület 
felügyeli a PRIMA-VS titkárságát. 

 

 

Módosítás   49 

Határozatra irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) biztosítja a PRIMA keretében 

folytatott tevékenységek átláthatóságát. 
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