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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér és a Bizottság javaslata  
 

A Bizottság által 2016 novemberében elfogadott európai védelmi cselekvési tervet üdvözölte 

az Európai Tanács, és felkérte a Bizottságot, hogy 2017 első félévében terjesszen elő 

javaslatokat. Az európai védelmi cselekvési terv legfontosabb javaslata az Európai Védelmi 

Alap létrehozása a védelmi felszerelések és technológiák közös kutatási és közös fejlesztési 

beruházásainak támogatása céljából. Az alap tehát két különálló, de egymást kiegészítő 

keretből, nevezetesen egy kutatási és egy képességfejlesztési keretből áll.  

 

Az európai védelmi ipari fejlesztési programra vonatkozó jelen javaslat a képességfejlesztési 

keretbe tartozik; célja az, hogy a 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 

hozzájáruljon az európai védelmi ipar innovációs képességéhez és versenyképességéhez.  

 

Az Európai Bizottság javaslata szerint: kedvezményezettjei az Unióban telephellyel 

rendelkező vállalkozások; az Unió pénzügyi segítséget nyújt, elsősorban támogatás 

formájában; a támogatható tevékenységeket legalább két tagállamban telephellyel rendelkező 

legalább három vállalkozás együttműködésével kell megvalósítani; a finanszírozás mértéke a 

tevékenység teljes költségének legfeljebb 20%-a, ha prototípusgyártásról van szó; az állandó 

strukturált együttműködés területén tevékenységet kialakító kedvezményezettek több 

finanszírozásra lesznek jogosultak; a program költségvetése 500 millió EUR lenne. A javasolt 

rendelet az Unió védelmi iparát érintő intézkedéseket tartalmaz. A Bizottság a javaslat 

jogalapjaként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 173. cikkét (iparpolitika) 

alkalmazza.  

 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság előadójának álláspontja  
 

Az előadó elvben üdvözli a Bizottság javaslatát. Bár az elsődleges cél a védelmi ipar 

versenyképességének javítása, az eszköz a belső piac szempontjából nézve is támogatható. 

Annak ellenére, hogy a meglévő belső piaci eszközök biztosítanak olyan megoldásokat, 

amelyek előmozdítják a tagállamok közötti hatékony együttműködést, valamint a 

méretgazdaságosság kihasználását, a védelmi piac továbbra is széttagolt. Az előadó tehát úgy 

véli, hogy kiegészítő intézkedések – például a célzott uniós finanszírozás – hozzájárulhatnak 

több olyan együttműködésen alapuló fejlesztési projekthez, amely máskülönben nem indulna 

el, valamint elősegíthetik az egyre integráltabb európai piac alapjainak lefektetését az 

ágazatban. 

 

Ugyanakkor, amennyiben uniós pénzek elköltésére kerül sor, az előadó véleménye szerint 

fontos, hogy a védelmi ágazat sajátos jellemzői ellenére is a legmagasabb szintű átláthatóság 

legyen biztosítva, és a program a lehető legnyitottabb legyen.  

 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a javaslat több ponton is javítható, és módosításokat terjeszt 

elő a következő kérdésekre irányulóan:  

 

 a részvételi követelményekben meghatározott számok emelése a vállalkozások 

esetében háromról nyolcra, a tagállamok esetében kettőről hatra; a Bizottság által 

javasolt részvételi követelmények igen alacsony küszöbértéket határoznak meg, így az 
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uniós támogatás valójában nem indokolható. A finanszírozott projekteknek a 

gyakorlatban kell előmozdítaniuk az európai együttműködést, és ez csak a részvételi 

küszöbértékek megemelése mellett lehetséges; 

 a program célkitűzéseinek jobb összekapcsolása az odaítélési szempontokkal és az 

értékelési/jelentéstételi követelményekkel; 

 a tagállamok közös beszerzés melletti elköteleződésére vonatkozó odaítélési szempont 

egyértelműsítése annak biztosítása érdekében, hogy a védelmi beszerzésekről szóló 

2009/81/EK irányelv hatályához ne férjen kétség;  

 szükség esetén harmadik országban alapított vállalkozások részvételének 

engedélyezése, azzal a feltétellel, hogy ezt a munkaprogram lehetővé teszi; így 

támogathatók lehetnének olyan fontos projektek, amelyek a program célkitűzéseinek 

megvalósítását szolgálják, és harmadik országbeli vállalkozás részvételét teszik 

szükségessé; ezen a téren óvatosabban lehetne eljárni a szellemitulajdon-jogok 

vonatkozásában; 

 amellett, hogy a főszabály az európai vállalkozások fokozottabb együttműködése, 

kivételes és indokolt esetekben bizonyos mértékű rugalmasság biztosítása a 

résztvevők száma és típusa, valamint a székhely vonatkozásában; 

 kapcsolódó odaítélési szempontok hozzáadásával a fokozott együttműködésnek (a 

résztvevők és a tagállamok magas számának) és a kkv-k jelentős mértékű 

részvételének ösztönzése; 

 a prototípusgyártástól eltérő tevékenységek esetében a pénzügyi hozzájárulás 

mértékének legfeljebb 50%-ra csökkentése, illetve – ha e tevékenységeket kkv-k 

végzik – 100%-ra emelése; 

 A megkülönböztetésmentesség biztosítása, valamint az új tagállamok 

együttműködésének ösztönzése érdekében az állandó strukturált együttműködés 

területén megvalósuló projektek járulékos pénzügyi támogatásának (10%) 

megszüntetése; 

 éves értékelés és jelentéstétel előírása e kétéves program kapcsán, különösen azért, 

mert kísérleti projektnek tekinthető egy következő többéves program vonatkozásában, 

és mert e javaslatról nem készült átfogó hatásvizsgálat; 

 a program költségvetésének 500 millió euróról 355 millió euróra csökkentése. A 

Bizottság szerint 145 milliót a sikeres Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programból használnak majd fel, amely többek közt a digitalizációt előmozdító 

kulcsfontosságú tevékenységekbe eszközöl beruházásokat. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2016. november 30-án elfogadott 

európai védelmi cselekvési tervben a 

Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 

kiegészítse, megsokszorozza és 

konszolidálja a tagállamok együttműködési 

erőfeszítéseit a védelmi képességek 

fejlesztése terén annak érdekében, hogy 

Európa reagálni tudjon a biztonsági 

kihívásokra, és erősödjön az európai 

védelmi ipar versenyképessége és 

innovációja. Konkrét javaslatot tett az 

Európai Védelmi Alap létrehozására a 

védelmi felszerelésekhez és 

technológiákhoz kapcsolódó közös kutatási 

és közös fejlesztési beruházások 

támogatása céljából. Az Alap támogatná az 

együttműködést a védelmi vonatkozású 

termékek és technológiák teljes fejlesztési 

ciklusa alatt. 

(1) A 2016. november 30-án elfogadott 

európai védelmi cselekvési tervben a 

Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 

kiegészítse, megsokszorozza és 

konszolidálja a tagállamok együttműködési 

erőfeszítéseit a védelmi képességek 

fejlesztése terén annak érdekében, hogy 

Európa reagálni tudjon a biztonsági 

kihívásokra, és erősödjön az európai 

védelmi ipar versenyképessége és 

innovációja, valamint hogy Európában 

integráltabb védelmi piac jöjjön létre, 

amely egyidejűleg és megfizethető módon 

elégíti ki a tagállamok eltérő biztonsági 

igényeit. Konkrét javaslatot tett az Európai 

Védelmi Alap létrehozására a védelmi 

felszerelésekhez és technológiákhoz 

kapcsolódó közös kutatási és közös 

fejlesztési beruházások támogatása 

céljából. Az Alap támogatná az 

együttműködést a védelmi vonatkozású 

termékek és technológiák teljes fejlesztési 

ciklusa alatt. Az Alap rendeltetése, hogy 

kiegészítse a védelemre szánt nemzeti 

költségvetési forrásokat, és a tagállamokat 

a védelmi ágazatbeli beruházások 

növelésére ösztönözze. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Unió jobb versenyképességének 

és innovációs képességének előmozdítása 

érdekében létre kell hozni egy európai 

védelmi ipari fejlesztési programot (a 

továbbiakban: a program). A programnak 

arra kell irányulnia, hogy a vállalkozások 

közötti együttműködésnek a védelmi 

vonatkozású termékek és technológiák 

fejlesztési szakaszában történő 

támogatásával fokozza az Unió védelmi 

(2) Az Unió védelmi ipara jobb 

versenyképességének és innovációs 

képességének előmozdítása, valamint az 

Unió stratégiai autonómiájának 

konszolidálása érdekében létre kell hozni 

egy európai védelmi ipari fejlesztési 

programot (a továbbiakban: a program). A 

programnak arra kell irányulnia, hogy a 

vállalkozások közötti együttműködésnek a 

védelmi vonatkozású termékek és 
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iparának – a kiberbiztonságot is ideértve – 

a versenyképességét. A kutatási és 

technológiai szakaszt követő fejlesztési 

szakasz komoly kockázatokkal és 

költségekkel jár, ami akadályozza a 

kutatási eredmények további hasznosítását, 

és hátrányosan befolyásolja az Unió 

védelmi iparának versenyképességét. A 

fejlesztési szakasz támogatásával a 

program hozzájárulna a védelmi kutatások 

eredményeinek jobb hasznosításához, és 

elősegítené a kutatás és a gyártás közötti 

szakadék megszüntetését, illetve 

ösztönözné az innováció minden formáját. 

A programnak ki kell egészítenie az 

EUMSZ 182. cikkének megfelelően folyó 

tevékenységeket, de nem vonatkozik a 

védelmi vonatkozású termékek és 

technológiák gyártására. 

technológiák fejlesztési szakaszában 

történő támogatásával fokozza az Unió 

védelmi iparának – a kiberbiztonsági ipart 

is ideértve, tekintettel a fejleményekre a 

kibertámadások sebességének és 

kifinomultságának terén – 

versenyképességét és teljesítményét. A 

kutatási és technológiai szakaszt követő 

fejlesztési szakasz komoly kockázatokkal 

és költségekkel jár, ami akadályozza a 

kutatási eredmények további hasznosítását, 

és hátrányosan befolyásolja az Unió 

védelmi iparának versenyképességét. A 

fejlesztési szakasz támogatásával a 

program hozzájárulna a védelmi kutatások 

eredményeinek jobb hasznosításához, és 

elősegítené a kutatás és a gyártás közötti 

szakadék megszüntetését, illetve 

ösztönözné az innováció minden formáját. 

A programnak ki kell egészítenie az 

EUMSZ 182. cikkének megfelelően folyó 

tevékenységeket, de nem vonatkozik a 

védelmi vonatkozású termékek és 

technológiák gyártására. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A védelmi ipar 

méretgazdaságosságának jobb kihasználása 

érdekében a programnak elő kell 

mozdítania a vállalkozások közötti 

együttműködést a védelmi vonatkozású 

termékek és technológiák fejlesztése terén.  

(3) Az európai védelmi piac 

széttagoltsága és a védelmi ágazatban a 

tagállamok közötti együttműködésen 

alapuló projektek csekély száma miatt a 

képességek és a kiadások feleslegesen 

megkétszereződnek. A védelmi ipar 

méretgazdaságosságának jobb kihasználása 

és az egységes védelmi piac megerősítése 

érdekében a programnak elő kell 

mozdítania a vállalkozások közötti 

együttműködést a védelmi vonatkozású 

termékek és technológiák fejlesztése terén 

a fővállalkozók és a beszállítók szintjén 

egyaránt, amennyiben meghatározásra 

kerültek a képességre vonatkozó, közösen 

elfogadott követelmények, valamint az 
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interoperabilitás hiánya és a technológiai 

hiányosságok ellen ható fellépés történik. 

Ez várhatóan javítja majd az egységes 

piac hatékonyságát a védelmi ágazatban, 

ami végső soron jobb ár-érték arányt 

jelenthet a tagállamok számára. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A program költségvetése nem 

járhat kedvezőtlen hatással azon 

programok megvalósítására, amelyekből 

az átcsoportosításra kerül sor, ennek 

megfelelően elsősorban a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalékból, a kifizetésekre 

vonatkozó összesített tartalékból és a 

Rugalmassági Eszközből kell 

finanszírozni. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az Unió stratégiai önállóságának 

erősítésére vonatkozó célkitűzésnek 

megfelelően, a programon keresztül 

nyújtott uniós pénzügyi támogatás esetén, 

ha a tagállamok az európai piacon 

elérhető termékeket vagy technológiát 

kívánnak beszerezni, elsőbbséget kell 

biztosítani a program keretében fejlesztett 

termékeknek és technológiáknak. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ágazat sajátosságaira tekintettel 

a gyakorlatban egyetlen együttműködésen 

alapuló projekt sem indulhat el a 

vállalkozások között addig, amíg a 

tagállamok nem állapodnak meg a 

projektek támogatásában. A közös védelmi 

képességbeli prioritások uniós szintű 

meghatározását követően, adott esetben 

pedig a regionális szintű együttműködési 

kezdeményezéseket is figyelembe véve a 

tagállamok meghatározzák és egységesítik 

a projekt katonai követelményeit, illetve 

meghatározzák a műszaki előírásokat. Egy 

projektvezetőt is kinevezhetnek, aki felel 

az együttműködésen alapuló projekt 

fejlesztésével kapcsolatos munka 

irányításáért.  

(7) Az ágazat sajátosságaira tekintettel 

a gyakorlatban egyetlen együttműködésen 

alapuló projekt sem indulhat el a 

vállalkozások között addig, amíg a 

tagállamok nem állapodnak meg a 

projektek támogatásában. A közös védelmi 

képességbeli prioritásoknak a közös 

biztonság- és védelempolitika és az 

állandó strukturált együttműködés 

keretében történő, uniós szintű 

meghatározását követően, adott esetben 

pedig a regionális szintű együttműködési 

kezdeményezéseket is figyelembe véve a 

tagállamok meghatározzák és egységesítik 

a projekt védelmi vonatkozású 

követelményeit, és meghatározzák a 

műszaki előírásait. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Mivel a program célja az Unió 

védelmi ipari versenyképességének 

támogatása az együttműködésen alapuló 

projektek fejlesztési szakaszának 

kockázatmentesítésével, a védelmi 

vonatkozású termékek vagy technológiák 

fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, 

például a közös műszaki előírások 

meghatározása, a tervezés, a 

prototípusgyártás, a tesztelés, a hitelesítés 

és a tanúsítás, illetve megvalósíthatósági 

tanulmányok és egyéb támogatási 

intézkedések támogatandók a program 

keretében. Ugyanez a már létező védelmi 

vonatkozású termékek és technológiák 

korszerűsítésére is vonatkozik. 

(10) Mivel a program célja az Unió 

védelmi ipara versenyképességének és 

integrációjának, valamint a tagállamok 

közötti együttműködés támogatása 

bizonyos kockázatok átvállalása révén az 

együttműködésen alapuló projektek 

fejlesztési szakaszában, a program 

keretében a védelmi vonatkozású termékek 

vagy technológiák fejlesztésével 

kapcsolatos tevékenységek, például a 

közös műszaki előírások és szabványok 

meghatározása, a tervezés, a 

prototípusgyártás, a tesztelés, a hitelesítés 

és a tanúsítás, valamint megvalósíthatósági 

tanulmányok és egyéb támogatási 

intézkedések támogatandók. Ugyanez a 

már létező védelmi vonatkozású termékek 

és technológiák számottevő fejlesztésére is 

vonatkozik. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Mivel a program célja elsősorban a 

tagállamok vállalkozásai között 

megvalósuló együttműködés fokozása, a 

tevékenységek csak akkor kaphatnak a 

programból finanszírozási támogatást, ha 

legalább két különböző tagállamban 

alapított legalább három vállalkozás 

együttműködésével valósulnak meg. 

(11) Mivel a program célja elsősorban a 

tagállamok köz-vagy magánvállalkozásai 

között megvalósuló együttműködés 

fokozása, a tevékenységek csak akkor 

kaphatnak a programból finanszírozási 

támogatást, ha legalább három különböző 

tagállamban alapított legalább három 

vállalkozás együttműködésével valósulnak 

meg. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A védelmi vonatkozású termékek 

és technológiák fejlesztésében a határon 

átnyúló együttműködésnek sokszor 

akadálya az, hogy nehéz megállapodni a 

közös műszaki előírásokban. A közös 

műszaki előírások hiánya vagy alacsony 

szintje növekvő bonyodalmakat, 

késedelmeket és megugró költségeket 

eredményez a fejlesztési szakaszban. 

Feltételként kell szabni, hogy a program 

keretében uniós támogatásban csak akkor 

lehet részesülni, ha megállapodás született 

a közös műszaki előírások tekintetében. A 

programból támogatni kell azokat a 

tevékenységeket is, amelyek a műszaki 

előírások közös meghatározásának 

elkészítését segítik elő. 

(12) A védelmi vonatkozású termékek 

és technológiák fejlesztésében a határon 

átnyúló együttműködésnek sokszor 

akadálya az, hogy nehéz megállapodni 

közös műszaki előírásokról és 

szabványokról, valamint előmozdítani az 

interoperabilitást. A közös műszaki 

előírások vagy szabványok hiánya vagy 

alacsony szintje növekvő bonyodalmakat, 

késedelmeket és megugró költségeket 

eredményez a fejlesztési szakaszban. 

Alapfeltételként kell szabni, hogy a 

program keretében uniós támogatásban 

csak akkor lehet részesülni, ha 

megállapodás született a közös műszaki 

előírások vagy szabványok tekintetében. A 

programból támogathatónak kell lenniük 

azoknak a tevékenységeknek is, amelyek a 

műszaki előírások vagy szabványok közös 

meghatározásának elkészítését segítik elő. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Mivel a program az uniós védelmi 

ipar versenyképességének erősítésére 

irányul, csak az Unióban alapított és 

ténylegesen a tagállamok vagy 

állampolgáraik által ellenőrzött 

szervezetek részesülhetnek támogatásban. 

Ezenkívül az Unió és a tagállamok 

alapvető biztonsági érdekeinek védelmét 

biztosítandó, a kedvezményezettek és 

alvállalkozók által a program keretében 

finanszírozott tevékenységekhez 
felhasznált infrastruktúrák, létesítmények, 

eszközök és erőforrások nem lehetnek 

olyan ország területén, amely nem tagja az 

Uniónak. 

(13) Mivel a program a hatékony 

együttműködésnek és az uniós védelmi 

ipar versenyképességének fejlesztésére, 

valamint az Unió stratégiai védelmi 

önállóságának megerősítésére irányul, 

csak azon szervezetek részesülhetnek 

pénzügyi támogatásban, amelyek az 

Unióban telephellyel rendelkeznek, és 

felsővezetői testületük is az Unióban 

működik. Harmadik országbeli 

vállalkozásoknak is lehetőséget kell 

kapniuk a projektekben való részvételre, 

amennyiben a munkaprogramban 

meghatározott harmadik országban 

találhatóak. Ezenkívül az Unió és a 

tagállamok alapvető védelmi és biztonsági 

érdekeinek védelmét biztosítandó, a 

program keretében finanszírozott 

tevékenységekhez a kedvezményezettek és 

alvállalkozók által felhasznált 

infrastruktúra, létesítmények és eszközök 

nem lehetnek harmadik ország területén. A 

kedvezményezettek és alvállalkozóik nem 

állhatnak harmadik országok, illetve 

harmadik országbeli szervezetek 

ellenőrzése alatt, az ellenőrzésnek például 

a versenypolitikában alkalmazott 

értelmezése szerint. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az állandó strukturált 

együttműködéssel összefüggésben az Unió 

intézményi keretében kidolgozott 

támogatható projektek folyamatosan 

biztosíthatják a szorosabb együttműködést 

(14) Az állandó strukturált 

együttműködéssel összefüggésben az Unió 

intézményi keretében kidolgozott 

támogatható projektek folyamatosan 

biztosíthatják a szorosabb együttműködést 
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a különböző tagállamok vállalkozásai 

között, ezzel pedig közvetlenül 

hozzájárulhatnak a program céljainak 

eléréséhez. E projektek esetében ezért 

indokolt magasabb finanszírozási arányt 

alkalmazni. 

a különböző tagállamok vállalkozásai 

között, ezzel pedig ténylegesen 

hozzájárulhatnak a program céljainak 

eléréséhez. E projektek esetében ezért 

indokolt magasabb finanszírozási arányt 

alkalmazni. 

 

Módosítás  12 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Unió védelmi iparában az 

innováció és a technológiai fejlesztés 

előmozdításának az Unió védelmi 

érdekeivel összhangban kell történnie. 

Ennek megfelelően az egyik odaítélési 

szempontnak annak kell lennie, hogy az 

adott tevékenység mennyiben szolgálja 

ezeket az érdekeket, illetve a tagállamok 

által közösen elfogadott védelmi 

képességbeli prioritásokat. Az Unióban a 

közös védelmi képességbeli prioritásokat 

elsősorban a képességfejlesztési terv 

keretében határozzák meg. Más uniós 

folyamatok, például a koordinált éves 

védelmi szemle (CARD) és az állandó 

strukturált együttműködés az adott 

prioritások megvalósítását támogatják a 

szorosabb együttműködés révén. Adott 

esetben figyelembe lehet venni a regionális 

vagy nemzetközi – például a NATO 

keretében megvalósuló –együttműködési 

kezdeményezéseket is, amelyek az Unió 

biztonsági és védelmi érdekeit szolgálják. 

(16) Az Unió védelmi iparában az 

innováció és a technológiai fejlesztés 

előmozdításának az Unió védelmi 

érdekeivel és a nemzetközi joggal 

összhangban kell történnie. Ennek 

megfelelően az egyik odaítélési 

szempontnak annak kell lennie, hogy az 

adott tevékenység mennyiben szolgálja 

ezeket az érdekeket, illetve a tagállamok 

által közösen elfogadott védelmi 

képességbeli prioritásokat. Az Unióban a 

közös védelmi képességbeli prioritásokat 

elsősorban a képességfejlesztési terv 

keretében határozzák meg. A Bizottság 

által 2016. november 30-án közzétett 

európai védelmi cselekvési terv rámutatott 

a polgári és a katonai szféra közötti 

szinergiák optimalizálásának 

szükségességére, különösen az űrpolitika, 

a kiberbiztonság, a kibervédelem és a 

tengerhajózási biztonság terén. Más uniós 

folyamatok, például a koordinált éves 

védelmi szemle (CARD) és az állandó 

strukturált együttműködés az adott 

prioritások megvalósítását támogatják a 

szorosabb együttműködés révén. Adott 

esetben figyelembe kell venni a regionális 

vagy nemzetközi – például a NATO 

keretében megvalósuló – együttműködési 

kezdeményezéseket is, amelyek az Unió 

biztonsági és védelmi érdekeit szolgálják. 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A finanszírozott tevékenységeknek 

piacközpontúnak és keresletalapúnak kell 

lenniük annak biztosítása érdekében, hogy 

hozzájáruljanak az európai védelmi ipar 

versenyképességéhez. Az odaítélési 

szempontok között ezért figyelembe kell 

venni azt is, hogy a tagállamok 

elkötelezték-e már magukat a végtermék 

vagy -technológia – lehetőség szerint 

összehangolt módon történő – közös 

gyártása és beszerzése mellett.  

(18) A finanszírozott tevékenységeknek 

piacközpontúnak és keresletalapúnak kell 

lenniük annak biztosítása érdekében, hogy 

hozzájáruljanak az európai védelmi ipar 

versenyképességéhez és hatékonyságához. 

Az odaítélési szempontok között ezért 

figyelembe kell venni azt is, hogy a 

tagállamok elkötelezték-e már magukat a 

végtermék vagy -technológia – lehetőség 

szerint összehangolt módon történő – 

közös fejlesztése, gyártása vagy beszerzése 

mellett. A 2009/81/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvben1a foglalt 

követelményeket minden esetben teljes 

mértékben érvényesíteni kell, beleértve az 

átláthatóság és a 

megkülönböztetésmentesség elvét is; 

kivételek ugyanezen irányelv szigorú 

keretei között engedhetők csak meg. 

 ___________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a 

honvédelem és biztonság területén egyes 

építési beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló, 

ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 

által odaítélt szerződések odaítélési 

eljárásainak összehangolásáról, valamint 

a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv 

módosításáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. 

o.). 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A programban az Unió pénzügyi (19) A programban az Unió pénzügyi 
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támogatása nem haladhatja meg a 

tevékenység támogatható összköltségének 

20 %-át, ha prototípus gyártására 

vonatkozik, amely a fejlesztési szakasz 

sokszor legköltségesebb tevékenysége. A 

fejlesztési szakasz egyéb tevékenységeinek 

esetében azonban a támogatható összes 

költséget le kell fedni. 

támogatása nem haladhatja meg a 

tevékenység támogatható összköltségének 

50 %-át, ha prototípus gyártására 

vonatkozik, amely a fejlesztési szakasz 

sokszor legköltségesebb tevékenysége. A 

fejlesztési szakasz egyéb tevékenységeinek 

esetében azonban az Uniónak a 

támogatható költségek legfeljebb 75 %-át, 

míg a kkv-k által megvalósított 

tevékenységek esetében 100 %-át kell 

fedeznie. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A versenyképesebb és még inkább 

piacvezérelt európai védelmi ipar 

kialakulásának egyik akadálya az, hogy a 

tagállamok és az illetékes hatóságok a 

beszerzett termékekre vonatkozó 

információk elfedése érdekében időnként 

olyan esetekben is a megfelelő 

közbeszerzési eljárást mellőzve szerzik be 

az új védelmi vonatkozású termékeket, 

amikor ez kevéssé vagy egyáltalán nem 

lenne indokolt. Ezt a problémát tehát a 

program keretében is elemezni kell, és 

meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket 

a versenyképesebb és piacvezéreltebb 

európai védelmi ipar kialakítása 

érdekében anélkül, hogy ez további 

költségeket jelentene a program számára. 

 

Módosítás  16 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A Bizottságnak meg kell határoznia 

a program célkitűzéseinek megfelelő 

többéves munkaprogramot. A 

(21) A Bizottságnak meg kell határoznia 

a program célkitűzéseinek megfelelő 

kétéves munkaprogramot. A 
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munkaprogram meghatározásában a 

Bizottság munkáját a tagállamok 

képviselőiből álló bizottságnak kell 

segítenie (a továbbiakban: 

programbizottság). Tekintettel az Unión 

belüli gazdasági növekedés, innováció, 

munkahelyteremtés és társadalmi 

integráció biztosítása szempontjából 

kulcsfontosságú kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó 

uniós politikára, továbbá arra, hogy a 

támogatott tevékenységekhez jellemzően 

transznacionális együttműködésre lesz 

szükség, fontos, hogy a munkaprogram 

tartalmazza és lehetővé tegye a kkv-k 

határon átnyúló részvételét, éppen ezért a 

teljes költségvetés egy részét az e célt 

szolgáló tevékenységekre kell fordítani. 

munkaprogram meghatározásában a 

Bizottság munkáját a tagállamok 

képviselőiből álló bizottságnak kell 

segítenie (a továbbiakban: 

programbizottság). Tekintettel az Unión 

belüli gazdasági növekedés, innováció, 

munkahelyteremtés és társadalmi 

integráció biztosítása szempontjából 

kulcsfontosságú kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó 

uniós politikára, továbbá arra, hogy a 

támogatott tevékenységekhez jellemzően 

transznacionális együttműködésre lesz 

szükség, fontos, hogy a munkaprogram 

tartalmazza és lehetővé tegye a kkv-k 

határon átnyúló részvételét, éppen ezért a 

teljes költségvetés egy részét az e célt 

szolgáló tevékenységekre kell fordítani, 

mivel a kkv-k központi szerepet töltenek 

be az európai védelmi ipar bázisában és az 

értékláncban. Az új beruházásokhoz 

szükséges friss tőkéhez való hozzáférés 

szempontjából azonban ezek a 

vállalkozások képezik a védelmi 

vonatkozású ellátási lánc 

legkiszolgáltatottabb elemeit. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A védelmi ágazatban szerzett 

tudásának kihasználása érdekében az 

Európai Védelmi Ügynökség megfigyelői 

státuszt kap a tagállamok képviselőiből 

álló bizottságban. Az Európai Külügyi 

Szolgálatnak ugyancsak segítenie kell a 

tagállamok képviselőiből álló bizottság 
munkáját.  

(22) A védelmi ágazatban szerzett 

tudásának kihasználása érdekében az 

Európai Védelmi Ügynökség megfigyelői 

státuszt kap a programbizottságban. Az 

Európai Külügyi Szolgálatnak ugyancsak 

segítenie kell a programbizottság 

munkáját.   

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A program végén a Bizottságnak 

végrehajtási jelentést kell készítenie, 

amelyben a pénzügyi megvalósítás 

eredményei, adott esetben pedig hatásai 

szempontjából megvizsgálja a pénzügyi 

tevékenységeket. Ebben a jelentésben a 

kkv-knak a program határon átnyúló 

projektjeiben, illetve a globális 

értékláncban való részvételét is elemezni 

kell, 

(25) A program minden évének végén a 

Bizottságnak végrehajtási és értékelő 

jelentést kell készítenie, amelyben a 

pénzügyi megvalósítás eredményei és 

hatásai szempontjából megvizsgálja és 

értékeli a pénzügyi tevékenységeket. 

Ebben a jelentésben a kkv-knak a program 

határon átnyúló projektjeiben, illetve a 

globális értékláncban való részvételét is 

elemezni kell, A kkv-k alacsony részvétele 

esetén, a Bizottságnak ki kell vizsgálnia a 

helyzethez vezető okokat, és késedelem 

nélkül olyan megfelelő új intézkedéseket 

kell javasolnia, amelyek lehetővé teszik a 

kkv-k részvételi arányának növelését. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az uniós védelmi ipar 

versenyképességének és innovációs 

képességének javítása fejlesztési 

szakaszban lévő tevékenységek 

támogatásával; 

a) az uniós védelmi ipar 

versenyképességének és innovációs 

képességének javítása fejlesztési 

szakaszban lévő, határon átnyúló 

tevékenységek támogatásával; 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tagállamok által az Unió szintjén 

közösen elfogadott védelmi képességbeli 

prioritásokkal összhangban a vállalkozások 

között – a kis- és középvállalkozásokat is 

ideértve – a technológiák vagy termékek 

fejlesztésében megvalósuló együttműködés 

támogatása és megtöbbszörözése; 

b) a tagállamok által az Unió szintjén 

közösen elfogadott védelmi képességbeli 

prioritásokkal összhangban – beleértve a 

védelmi ipar számára a kibervédelmi 

képességek és a kiberbiztonsági 

megoldások fejlesztését, valamint a 

párhuzamos tevékenységek elkerülése és 

az interoperabilitás és szabványosítás 
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előmozdítása érdekében – a tagállamok és 

vállalkozások között – a kis- és 

középvállalkozásokat is ideértve – a 

technológiák vagy termékek fejlesztésében 

megvalósuló határon átnyúló 

együttműködés növelése, támogatása és 

megtöbbszörözése, az egységes védelmi 

piacon megvalósuló integrált 

tevékenységek támogatása céljából, a kis- 

és középvállalkozások bevonását is 

ideértve; 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a védelmi kutatási eredmények jobb 

hasznosításának előmozdítása, illetve 

hozzájárulás a kutatás és a fejlesztés 

közötti szakadék megszüntetéséhez. 

c) a védelmi kutatási eredmények jobb 

hasznosításának előmozdítása, illetve 

hozzájárulás a kutatás és a fejlesztés 

közötti szakadék megszüntetéséhez a 

tagállamok által közösen elfogadott, 

Unión belüli védelmi képességbeli 

prioritásokkal összhangban; 

 

Módosítás  22 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) hozzájárulás az Unió stratégiai 

védelmi önállóságához az önálló és 

konszolidált európai védelmi ipar 

egységes piacon belüli növekedése és az 

ellátás biztonságának garantálása révén; 

 

Módosítás  23 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) új készségek fejlesztésének és 

elsajátításának támogatása a védelmi 

ágazat munkavállalói körében; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2019–2020-as időszakra a program 

végrehajtására megállapított összeg folyó 

árakon 500 millió EUR. 

A 2019–2020-as időszakra a program 

végrehajtására megállapított összeg folyó 

árakon 500 millió EUR, amelyet a 2014–

2020 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi keret küszöbértékei alatti, el nem 

különített tartalékokból, különösen a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalékból, a kifizetésekre 

vonatkozó összesített tartalékból és a 

Rugalmassági eszközből kell előteremteni.  

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program a fejlesztési szakaszban 

lévő tevékenységeket folytató 

kedvezményezetteknek fog támogatást 

nyújtani, és alkalmazási köre új 

termékekre és technológiákra, valamint 

már létező termékek és technológiák 

korszerűsítésére is kiterjed a következők 

tekintetében: 

(1) A program meghatározza a 

fejlesztési szakaszban lévő 

tevékenységeket folytató 

kedvezményezetteket és támogatást nyújt 

nekik, és alkalmazási köre új termékekre és 

technológiákra, valamint már létező 

termékek és technológiák számottevő 

fejlesztésére is kiterjed a következők 

tekintetében: 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) védelmi vonatkozású termékek, 

fizikai vagy immateriális alkotóelemek 

vagy technológiák tervezése, illetve 

műszaki előírások, amelyek alapján az 

adott konstrukciót kifejlesztették; 

a) védelmi vonatkozású termékek, 

fizikai vagy immateriális alkotóelemek 

vagy technológiák tervezése, illetve 

műszaki előírások vagy szabványok, 

amelyek alapján az adott konstrukciót 

kifejlesztették; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tevékenységet legalább két 

különböző tagállamban alapított legalább 

három vállalkozás együttműködésével kell 

megvalósítani. A kedvezményezett 

vállalkozások nem állhatnak közvetlenül 

vagy közvetve sem ugyanazon entitás, sem 

egymás tényleges ellenőrzése alatt. 

(2) A tevékenységet legalább három 

különböző tagállamban telephellyel 

rendelkező legalább három vállalkozás 

együttműködésével kell megvalósítani. A 

kedvezményezett vállalkozások és a 

tevékenységben részt vevő alvállalkozóik 

nem állhatnak közvetlenül vagy közvetve 

sem ugyanazon jogi személy, sem egymás 

tényleges ellenőrzése alatt. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában 

meghatározott tevékenységek esetében az 

adott tevékenységet közös műszaki 

előírások alapján kell folytatni. 

(4) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában 

meghatározott tevékenységek esetében az 

adott tevékenységet közös műszaki 

előírások vagy szabványok alapján kell 

folytatni, amelyek elősegítik az 

interoperabilitást. 

 

Módosítás  29 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Kedvezményezettek lehetnek az 

Unióban alapított vállalkozások, 

amelyekben a tagállamok és/vagy a 

tagállamok állampolgárai legalább 50 %-

os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek és 

a 6. cikk (3) bekezdése értelmében akár 

közvetlenül, akár pedig egy vagy több 

köztes vállalkozáson keresztül a tényleges 

ellenőrzést is gyakorolják. Ezenkívül a 

tevékenység teljes ideje alatt a résztvevők, 

köztük alvállalkozók és egyéb harmadik 

személyek által a program keretében 

finanszírozott tevékenységhez felhasznált 

infrastruktúrák, létesítmények, eszközök 

és erőforrások nem lehetnek olyan ország 

területén, amely nem tagja az Uniónak. 

(1) A kedvezményezetteknek és 

alvállalkozóiknak az Unióban telephellyel 

rendelkező, köz- vagy 

magánvállalkozásoknak kell lenniük, és 

felsővezetői testületüknek is az Unióban 

kell működnie. A tevékenység teljes ideje 

alatt a kedvezményezettek, köztük 

alvállalkozók és egyéb harmadik 

személyek által a program keretében 

finanszírozott tevékenység céljára 

felhasznált infrastruktúráknak, 

létesítményeknek és eszközöknek a 

tagállamok területén kell lenniük. 

 A kedvezményezettek és alvállalkozóik 

nem állhatnak harmadik országok, illetve 

harmadik országbeli jogi személyek 

ellenőrzése alatt. 

 

Módosítás  30 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 További részvételi feltételek 

 (1) Szükséges és megfelelően indokolt 

esetben a munkaprogramok a sajátos 

szakpolitikai igényeknek vagy a cselekvés 

jellegének és céljainak megfelelően 

további, többek között a résztvevők 

számára, típusára vagy telephelyére 

vonatkozó feltételeket is 

meghatározhatnak. 

 (2) Adott esetben a kedvezményezettek 

együttműködhetnek a munkaprogramban 

meghatározott harmadik országban lévő 

vállalkozásokkal. 
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 Az első albekezdésben említett 

együttműködés feltétele, hogy ezek a 

vállalkozások megfelelő tapasztalattal 

rendelkezzenek a támogatható 

tevékenység terén. 

 Egy harmadik ország vagy harmadik 

országban telephellyel rendelkező jogi 

személy ellenőrzése alatt álló vállalkozás 

is együttműködhet valamely tevékenység 

kedvezményezettjeivel, amennyiben az a 

tagállam, amelyben a kedvezményezett 

található, tényleges nemzeti eljárásaival 

vagy szerződéses megállapodásokkal 

összhangban megfelelő biztosítékokat 

nyújt arra vonatkozóan, hogy a szóban 

forgó vállalkozásnak a tevékenységben 

való részvétele nem ellentétes az Uniónak 

és tagállamainak az EUSZ V. címével 

összhangban, a közös kül- és 

biztonságpolitika keretében meghatározott 

biztonsági és védelmi érdekeivel. 

 Az (1) és (2) albekezdés alkalmazásában a 

NATO-tagországok mindig 

támogathatóak. 

 (3) A támogatható tevékenységnek 

összhangban kell lennie az EUSZ 42. 

cikke (1) bekezdésében említett 

békefenntartási, konfliktusmegelőzési és a 

nemzetközi biztonság megerősítésére 

irányuló feladatokkal, az Egyesült 

Nemzetek Alapokmányában foglalt 

elveknek megfelelően. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzájárulás a védelmi iparok 

innovációjához és technológiai 

fejlesztéséhez, ezzel pedig az Unió ipari 

önállóságának erősítéséhez a védelmi 

vonatkozású technológiák területén; és 

b) hozzájárulás a védelmi iparok 

innovációjához és technológiai 

fejlesztéséhez, valamint hozzájárulás az 

egységes védelmi piac erősítéséhez;  
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Unió biztonsági és védelmi 

érdekeinek szolgálata azon védelmi 

technológiák erősítésével, amelyek 

hozzájárulnak a tagállamok által az 

Unióban közösen elfogadott védelmi 

képességbeli prioritások megvalósításához; 

és 

c) a közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) szolgálata azon 

védelmi technológiák erősítésével, 

amelyek hozzájárulnak a tagállamok által 

az Unióban, valamint adott esetben 

regionális vagy nemzetközi szinten 
közösen elfogadott védelmi képességbeli 

prioritások megvalósításához;  

 

Módosítás  33 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) életképesség, elsősorban a 

kedvezményezettek részéről annak 

bizonyításával, hogy a támogatható 

tevékenység költségeinek fennmaradó 

részét egyéb finanszírozási eszközökkel, 

például a tagállamok hozzájárulásaiból 

fedezik; és 

d) életképesség, elsősorban a 

kedvezményezettek részéről annak 

bizonyításával, hogy a támogatható 

tevékenység költségeinek fennmaradó 

részét egyéb finanszírozási eszközökkel, 

például a tagállamok hozzájárulásaiból 

fedezik; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a 6. cikk (1) bekezdésének b)–e) 

pontjában ismertetett tevékenységek esetén 

hozzájárulás az európai védelmi ipar 

versenyképességéhez, aminek 

bizonyítására a kedvezményezettek 

igazolják, hogy a tagállamok elkötelezték 

magukat a végtermék vagy -technológia 

összehangolt módon történő közös gyártása 

és beszerzése mellett, ideértve adott 

e) a 6. cikk (1) bekezdésének b)–

e) pontjában ismertetett tevékenységek 

esetén hozzájárulás az európai védelmi ipar 

versenyképességéhez és egységes európai 

védelmi piac erősítéséhez, aminek 

bizonyítására a kedvezményezettek 

igazolják, hogy a tagállamok elkötelezték 

magukat a végtermék vagy -technológia 

összehangolt módon történő közös 
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esetben az együttes közbeszerzést is. fejlesztése, gyártása vagy beszerzése 

mellett, ideértve adott esetben az együttes 

közbeszerzést is, a honvédelmi és 

biztonsági beszerzésekről szóló 

2009/81/EK irányelvvel összhangban; 

 

Módosítás  35 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) az Európai Unióban telephellyel 

rendelkező, hozzáadott értéket biztosító 

kkv-k akár a konzorcium tagjaként, akár 

alvállalkozóként történő számottevő 

bevonása, különös tekintettel azokra a 

kkv-kra, amelyek a konzorcium 

vállalkozásainak telephelye szerinti 

tagállamokban nem rendelkeznek 

telephellyel; 

 

Módosítás  36 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) intenzívebb vagy új, határon 

átnyúló együttműködés. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program keretében biztosított 

uniós pénzügyi támogatás mértéke nem 

haladhatja meg a tevékenység 

összköltségének 20 %-át, ha 

prototípusgyártásról van szó. Minden 

(1) A program keretében biztosított 

uniós pénzügyi támogatás mértéke nem 

haladja meg a tevékenység 

összköltségének 50 %-át, ha a 6. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában említett 
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egyéb esetben a tevékenység teljes 

költségének erejéig nyújtható támogatás. 

prototípusgyártásról van szó. A 6. cikk 

(1) bekezdésének a) és c)–f) pontjában 

említett minden egyéb tevékenység 

esetében a támogatás nem haladja meg a 

tevékenység teljes költségének 75 %-át, a 

kkv-k esetében végzett tevékenységek 

esetében pedig 100 %-át. 

 

Módosítás  38 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben egy konzorcium 

vállalja, hogy a tevékenység teljes 

támogatható költségének legalább 10 %-át 

olyan kkv-k-nak juttatja, amelyek a 

konzorcium részét képező vállalkozások 

telephelye szerinti tagállamoktól eltérő 

tagállamban rendelkeznek telephellyel, e 

konzorcium finanszírozásának mértéke 

további 10 százalékponttal növelhető. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság nem tulajdonosa a 

tevékenységből származó termékeknek 

vagy technológiáknak, és a tevékenységhez 

tartozó szellemi tulajdonjogokra sem 

tarthat igényt. 

A Bizottság nem tulajdonosa a 

tevékenységből származó termékeknek 

vagy technológiáknak, és a tevékenységhez 

tartozó szellemi tulajdonjogokra sem 

tarthat igényt. Az ezen európai alap 

támogatásával kifejlesztett vagy gyártott 

technológiai termékek nem képezhetik 

sem technológiatranszfer, sem bármilyen 

szellemi tulajdonjog tárgyát az Európai 

Unión kívüli harmadik országok javára, 

sem pedig olyan gazdasági szereplők 

javára, amelyet nem az Unió egyik 

tagállama ellenőriz. 
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Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 

útján a program idejére szóló többéves 

munkaprogramot fogad el. A Bizottság e 

végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban fogadja el. A 

munkaprogramnak összhangban kell 

lennie a 2. cikkben meghatározott 

célkitűzésekkel. 

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 

útján a program időtartamára szóló 

kétéves munkaprogramot fogad el. A 

Bizottság e végrehajtási jogi aktust a 16. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

fogadja el.  

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkaprogramban részletesen 

meg kell határozni a program keretében 

finanszírozható projektkategóriákat. 

(2) A munkaprogramban részletesen 

meg kell határozni a program keretében 

finanszírozható projektkategóriákat, és azt, 

hogy milyen közvetlen kapcsolatban 

állnak a 2. cikkben meghatározott 

célkitűzésekkel.  

 

Módosítás  42 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A munkaprogramnak biztosítania 

kell, hogy a teljes költségvetés egy 

jelentősebb részéből olyan tevékenységeket 

támogassanak, amelyek lehetővé teszik a 

kkv-k határon átnyúló részvételét. 

(3) A munkaprogramnak biztosítania 

kell, hogy a teljes költségvetés egy 

jelentősebb részéből olyan tevékenységeket 

támogassanak, amelyek lehetővé teszik a 

kkv-k határon átnyúló részvételét, 

lehetőség szerint egy kimondottan a kkv-k 

határon átnyúló részvételét célzó 

projektkategória alapján; 
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Módosítás  43 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A munkaprogram meghatározza 

azokat a harmadik országokat, 

amelyekben a 7a. cikk alkalmazásában a 

kedvezményezettekkel együttműködő 

vállalkozások lehetnek. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nyomon követés és jelentéstétel Nyomon követés, értékelés és jelentések 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon 

követi a program végrehajtását, és a 

966/2012/EU rendelet 38. cikke (3) 

bekezdésének e) pontja szerint évente 

jelentést készít a teljesítés helyzetéről. 

Ennek érdekében a Bizottság meghozza a 

nyomon követéshez szükséges 

intézkedéseket. 

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon 

követi és értékeli a program végrehajtását, 

és a 966/2012/EU rendelet 38. cikke 

(3) bekezdésének e) pontja szerint évente 

jelentést készít a teljesítés helyzetéről. 

Ennek érdekében a Bizottság meghozza a 

nyomon követéshez szükséges 

intézkedéseket. 

 

Módosítás  46 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés 



 

PE612.223v02-00 26/28 AD\1143977HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Unió jövőbeli eredményesebb 

és hatékonyabb szakpolitikai fellépéseinek 

támogatása érdekében a Bizottság 

visszamenőleges értékelő jelentést készít, 

amelyet megküld az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. A jelentésben a 

tagállamokkal és a legfontosabb érdekelt 

felekkel folytatott megfelelő konzultációk 

alapján értékelni kell mindenekelőtt a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

teljesítésének helyzetét. A jelentésben 

elemezni kell továbbá a kkv-knek a 

program keretében megvalósított határon 

átnyúló projektekben, illetve a globális 

értékláncban való részvételét. 

(2) Az Unió jövőbeli eredményesebb 

és hatékonyabb szakpolitikai fellépéseinek 

támogatása érdekében a Bizottság éves 

értékelő jelentéseket készít, amelyeket 

megküld az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. A jelentésekben a 

tagállamokkal és a legfontosabb érdekelt 

felekkel folytatott megfelelő konzultációk 

alapján értékelni kell különösen a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

teljesítésének helyzetét, és meg kell 

vizsgálni, hogy a támogatott 

tevékenységek a pénzügyi végrehajtás, az 

eredmények, a költségek és adott esetben a 

hatások tekintetében mennyire voltak 

hatékonyak és eredményesek. Elemezni 

kell továbbá a 10. cikkben rögzített, 

különböző odaítélési szempontokat, és 

lényeges adatokat kell szolgáltatni, többek 

között a kkv-k és a közepes piaci 

tőkeértékű kisebb vállalatok részvételéről 

a végrehajtott projektekben és a globális 

értékláncban. 

 Emellett a jelentéseknek információkkal 

kell szolgálniuk a létrejött 

szellemitulajdon-jogok megoszlásáról. 
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