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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0401/174 

Módosítás  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célkitűzése, 

hogy az Unió tudományos és technológiai 

bázisainak megerősítése, az Unió 

versenyképességének – többek között az 

uniós ipar terén történő – fokozása, az 

Unió stratégiai prioritásainak 

megvalósítása, valamint a globális 

kihívások, köztük a fenntartható fejlesztési 

célok által jelentett kihívások kezeléséhez 

való hozzájárulás érdekében a kutatásba és 

innovációba való uniós beruházások 

tudományos, gazdasági és társadalmi 

hatásokat váltsanak ki. 

(1) A program általános célkitűzése, 

hogy a tagállamok tudományos és 

technológiai bázisainak megerősítése, az 

Unió fejlődésének– konkrétabban az uniós 

ipar fejlődésének – fokozása, az Unió 

stratégiai prioritásainak megvalósítása, 

valamint a globális kihívások, köztük a 

fenntartható fejlesztési célok által jelentett 

kihívások kezeléséhez való hozzájárulás 

érdekében a kutatásba és innovációba való 

uniós beruházások tudományos, gazdasági 

és társadalmi hatásokat váltsanak ki. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Módosítás  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kutatás és az innováció által az 

uniós szakpolitikák kidolgozására, 

támogatására és végrehajtására gyakorolt 

hatás erősítése, valamint a globális 

kihívások kezelése érdekében az innovatív 

megoldások iparban és a társadalomban 

való elterjedésének támogatása; 

b) a kutatás és az innováció által 

gyakorolt hatás erősítése, valamint a 

globális kihívások kezelése érdekében az 

innovatív megoldások iparban és a 

társadalomban való elterjedésének 

támogatása; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Módosítás  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az innováció minden formájának 

előmozdítása, ideértve az áttörést jelentő 

innovációkat is, valamint az innovatív 

megoldások piaci bevezetésének erősítése; 

c) az innováció minden formájának 

előmozdítása, valamint az innovatív 

megoldások bevezetésének erősítése és 

terjesztése; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Módosítás  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a program megvalósításának 

optimalizálása, hogy az nagyobb hatást 

váltson ki egy megerősödött Európai 

Kutatási Térségben. 

d) a program megvalósításának 

optimalizálása, hogy az nagyobb hatást 

váltson ki a különböző tagállamokban, 

elősegítve a konvergenciát a tudományos 

és technológiai fejlődés terén, továbbá 

megállítva és visszafordítva a tagállamok 

közötti szakadék mélyülése irányába 

mutató tendenciákat. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Módosítás  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A programot a költségvetési 

rendelettel összhangban közvetlen 

irányítással kell végrehajtani vagy 

közvetett irányítással a költségvetési 

rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában említett finanszírozó szervekkel. 

(1) A programot a költségvetési 

rendelettel összhangban közvetlen és 

megosztott irányítással kell végrehajtani 

vagy közvetett irányítással a költségvetési 

rendelet [61. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában] említett finanszírozó szerveken 

keresztül. Megosztott irányítás esetén 

nemzeti keretösszegeket kell meghatározni 

és elkülöníteni, amelyek teljes összege 

nem lehet alacsonyabb a program 

együttes előirányzatainak 50%-ánál. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Módosítás  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Horizont Európa tevékenységei 

elsősorban pályázati felhívások útján 

kerülnek megvalósításra, melyek egyes 

esetekben küldetések és európai 

partnerségek részeként kerülnek 

lebonyolításra. 

(7) Az Európai horizont program 

tevékenységei, a közvetlen irányítású 

komponensben, elsősorban pályázati 

felhívások útján kerülnek megvalósításra, 

melyek egyes esetekben küldetések és 

európai partnerségek részeként kerülnek 

lebonyolításra. A megosztott irányítású 

komponens biztosítja a források 

tagállamok közötti kiegyensúlyozott 

elosztását a program által támogatott 

területeken, a kapacitás, illetve a kutatási 

és fejlesztési tevékenységek terén 

mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Módosítás  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 8 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A Horizont Európa keretében 

végrehajtott kutatási és innovációs 

tevékenységek a polgári felhasználásokra 

összpontosítanak. 

(8) Az Európai horizont program 

keretében végrehajtott kutatási és 

innovációs tevékenységeknek kizárólag a 

polgári felhasználásokra kell 

összpontosulniuk. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Módosítás  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapítása 

(2018/0224(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A keretprogram 2021–2027-es 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg folyó áron 

94 100 000 000 EUR az 1. cikk (3) 

bekezdésének a) pontjában említett egyedi 

program esetében, és emellett az 1. cikk (3) 

bekezdésének b) pontjában említett egyedi 

programra vonatkozó összeg, amelyet az 

Európai Védelmi Alap létrehozásáról 

szóló … rendelet állapít meg. 

(1) A keretprogram 2021–2027-es 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 

120 000 000 000 EUR az 1. cikk (3) 

bekezdésének a) pontjában említett egyedi 

program esetében; 

Or. pt 

 

 


