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MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

A „Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme” különös célkitűzés alá tartozó 
cselekvések vonatkozásában a Bizottság az 
Unió intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó munkaprogram a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

(2) A vonatkozó munkaprogram 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt
olyan jogalanyok esetében, amelyek 
tevékenységük vagy az általuk követett 
célok vagy a működési helyük révén 
potenciálisan akadályoznák az Uniót 
nemzetközi jog szerinti jogi kötelezettségei 
teljesítésében.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a „Horizont 2020” keretprogramból 
ki kell zárni az olyan jogalanyokat (és 
minden hozzájuk kapcsolt vállalkozást, 
szervet), amelyek részvétele miatt az 
Európai Uniónak jogszerűnek kellene 
elismernie egy olyan helyzetet, vagy egy 
olyan helyzet fenntartásához kellene 
támogatást nyújtania, amelyet a 
nemzetközi jog (többek között a 
nemzetközi humanitárius jog) súlyos 
megsértése idézett elő, amennyiben e 
jogsértés tényét az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa, vagy a Nemzetközi Bíróság 
ítélete vagy tanácsadói véleménye 
megállapította.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Cselekvések közös finanszírozása 
érdekében közös pályázati felhívások 
adhatók ki harmadik országokkal vagy 
azok tudományos és technológiai 
szervezeteivel vagy ügynökségeivel, 
valamint nemzetközi szervezetekkel. A 
pályázatok elbírálását és kiválasztását 
közösen megállapított közös elbírálási és 
kiválasztási eljárások útján kell végezni.
Ezeknek az elbírálási és kiválasztási 
eljárásoknak biztosítaniuk kell a(z) 
XX/2012/EU rendelet (a költségvetési 
rendelet) VI. címében megállapított elvek 
érvényesülését, és a végrehajtásukkal 
megbízott, a felek által kijelölt független 
szakértőkből álló csoport összetételének 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

(1) Egyértelmű európai hozzáadott 
értékkel bíró területeken megvalósuló
cselekvések közös finanszírozása 
érdekében közös pályázati felhívások 
adhatók ki harmadik országokkal vagy
azok tudományos és technológiai 
szervezeteivel vagy ügynökségeivel, 
valamint nemzetközi szervezetekkel. A 
pályázatok elbírálását és kiválasztását 
közösen megállapított közös elbírálási és 
kiválasztási eljárások útján kell végezni.
Ezeknek az elbírálási és kiválasztási 
eljárásoknak biztosítaniuk kell a(z) 
XX/2012/EU rendelet (a költségvetési 
rendelet) VI. címében megállapított elvek 
érvényesülését, és a végrehajtásukkal 
megbízott, a felek által kijelölt független 
szakértőkből álló csoport összetételének 



AD\912763HU.doc 5/7 PE492.561v02-00

HU

kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe.

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe. A 
kedvezményezettekre érvényes, 
alvállalkozásra vonatkozó szabályok nem 
tehetnek különbséget a tagállamok között.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érvényes nemzeti héa-
jogszabályok értelmében nem 
visszatéríthető héa támogatható költséget 
jelent.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Közvetlen költségek

A közvetlen költségeket a résztvevő 
szokásos számviteli gyakorlata szerint 
határozzák meg.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek, kutatási 
intézmények, szabványügyi szervezetek 
vagy vállalkozások – részére kibocsátott 
felhívások alapján kell meghatározni és 
kiválasztani.

A független szakértőket a jelölteket 
tartalmazó adatbázis összeállítása céljából 
magánszemélyeknek kiírt pályázati 
felhívások, valamint az érintett szervezetek 
– például nemzeti kutatóintézetek,
egyetemek, kutatási intézmények, 
szabványügyi szervezetek, civil társadalmi 
szervezetek vagy vállalkozások – részére 
kibocsátott felhívások alapján kell 
meghatározni és kiválasztani.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértők kijelölésével 
összefüggésben megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a nemek közötti egyensúly és a 
földrajzi sokféleség biztosítására.

A független szakértők kijelölésével 
összefüggésben megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a szakértelem és a nemek közötti
és földrajzi egyensúly biztosítására.
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