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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretet megállapító rendeletről 
szóló javaslatról megállapodás nem 
születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő további forrást kell biztosítani a 
következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5%-kal emelnénk is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi keret forrásainak szintjét, ez 
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csak korlátozott mértékben járulna hozzá 
az elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) emlékeztet továbbá azon 
álláspontjára, mely szerint a következő 
többéves pénzügyi keretben – az európai 
hozzáadott érték és a kiválóság elvével 
összhangban – a költségvetési források 
nagyobb koncentrációját kell 
megvalósítani a gazdasági növekedést és a 
versenyképességet ösztönző területeken, 
például a kutatás és az innováció terén;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
kiemelkedő szerepet szán az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (a 
továbbiakban: EIT), amely több kiemelt 
kezdeményezéshez hozzájárul.

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
kiemelkedő szerepet szán az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetnek (a 
továbbiakban: EIT), amelynek célja, hogy 
hozzájáruljon több kiemelt 
kezdeményezéshez, többek között az 



AD\911774HU.doc 5/11 PE491.287v02-00

HU

Innovatív Unió és a Mozgásban az ifjúság 
kiemelt kezdeményezésekhez.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EIT jelentős magánszektorbeli 
forrásokat is be fog vonzani a 
tevékenységeihez, megerősítve ezzel az 
Unió innovációs kapacitását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A köz- és magánforrásból származó 
pénzügyi erőforrások mozgósítása, 
összegyűjtése és kiegészítése révén 
maximálisra kell növelni az uniós EIT-
finanszírozást.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és 
innovációs társulásoknak (a továbbiakban: 
TIT) szánt EIT-hozzájárulás 
nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek 
pénzügyi forrásainak eredetét. Az EIT-nek 
nagyobb szinergiát és a lehető legnagyobb 
mértékű komplementaritást kell kiépítenie 
a strukturális alapokkal.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns 
európai uniós kezdeményezésekkel való 
szinergiákat.

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns 
európai uniós kezdeményezésekkel való 
szinergiákat. E szinergiák nem gátolhatják 
a kutatási, innovációs és oktatási 
kiválóság elvének érvényesítését, amelyre 
az EIT-nek törekednie kell.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az EU és a tagállamok által 
kutatási, innovációs és oktatási célokra 
fordított kiadásokat jobban kell 
koordinálni egymást kiegészítő jellegük, 
hatékonyságuk és láthatóságuk fokozása, 
valamint jobb költségvetési szinergiák 
biztosítása érdekében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A fő hajtóerőnek a kiválóságnak 
kell lennie az EIT egésze számára, 
miközben előmozdítják a részvétel 
kiterjesztését annak érdekében, hogy 
Európa-szerte ösztönözzék a kiválóságot, 
ideértve a „kiválóság 
lépcsőjének”elképzelését, valamint hogy 
ösztönözzék az erős, de alacsony 
fejlettségű kiváló egységek részvételét.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A TIT-ek tevékenységeinek 
finanszírozására, felügyeletére és 
értékelésére vonatkozó követelményeket és 
eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell 
elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek 
kiválasztásának folyamata.

(14) A TIT-ek tevékenységeinek 
finanszírozására, felügyeletére és 
értékelésére vonatkozó követelményeket és 
eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell 
elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek 
kiválasztásának folyamata, mindeközben 
pedig az egyszerűsítési intézkedések 
végrehajtása kiemelt jelentőségű.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Fontos biztosítani az EIT 
pénzgazdálkodásának hatékonyságát és 
eredményességét és a TIT-ek minél 
hatékonyabb és felhasználóbarátabb 
végrehajtását.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az 
EIT-tevékenységek bizonyos 
vonatkozásainak végrehajtása terén játszott 
szerepét.

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az 
EIT-tevékenységek bizonyos 
vonatkozásainak végrehajtása terén játszott 
szerepét. A Bizottság a program 
végrehajtását az eredmények és a hatások 
értékelésére szolgáló kulcsfontosságú 
mutatók segítségével évente ellenőrzi. Az 
EIT-célkitűzések teljesülésének mértékét 
minimálisan e mutatók – többek között a 
megfelelő kiindulási alapértékek –
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alapján kell értékelni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az EIT tevékenységei 
vonatkozásában biztosítani kell a lehető 
legnagyobb mértékű átláthatóságot, 
elszámoltathatóságot, az uniós 
költségvetési hozzájárulások 
demokratikus ellenőrzését, különösen ami 
az Unió céljainak teljesítéséhez való –
mind várható, mind megvalósult –
hozzájárulásukat illeti.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
294/2008/EK rendelet
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
élet, a felsőoktatás és a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
valamint a tudásháromszög különböző 
területein működő más érdekelt felek 
számára nyitott fórum.”

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és 
regionális hatóságok képviselői, az üzleti 
élet, a felsőoktatás, a kutatás terén 
tevékenykedő érdekképviseleti szervek és 
egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, 
civil társadalmi szervezetek, valamint a 
tudásháromszög különböző területein 
működő más érdekelt felek számára nyitott 
fórum.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
294/2008/EK rendelet
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a legmagasabb 
színvonalú felsőoktatás, kutatás és 
innováció elősegítése és integrálása révén 
teszi. Az EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és 
az Unió innovációs kapacitásának 
javításával hozzájáruljon a fenntartható 
európai gazdasági növekedéshez és 
versenyképességhez. Ezt a kiváló
felsőoktatás, kutatás és innováció 
ösztönzése és integrálása révén teszi. Az 
EIT 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét 
célkitűzéseit és eredménymutatóit a 
Horizont 2020 keretprogram határozza 
meg.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
294/2008/EK rendelet 
7a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését.

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók 
alapján a Bizottsággal együttműködve 
megszervezi az egyes TIT-ek 
teljesítéseinek, eredményeinek és 
hatásának folyamatos felügyeletét és 
időszakos külső értékelését. Az EIT-
célkitűzések teljesülésének mértékét 
minimálisan e mutatók – többek között a 
megfelelő kiindulási alapértékek –
alapján értékelik. Az EIT teljesítéseinek 
javítása érdekében a TIT-ek 
tevékenységének mérhető hatással kell 
lennie a fenntartható, innovatív induló 
(start-up) és hasznosító (spin-off) 
vállalkozásokra, nevezetesen az EIT-
oklevelesek és az EIT-képzésben 
részesülők vállalkozói és hálózatépítési 
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tevékenységeinek támogatásával.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
294/2008/EK rendelet
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 keretprogramból e 
rendelet végrehajtására fordítandó 
pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszakra 3182,230 
millió EUR. Az éves előirányzatokat a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi kereten belül. Az EIT által a 
TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást 
e pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

A költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti xxx/201z-i intézményközi 
megállapodás [17]. pontja értelmében a
Horizont 2020 keretprogramból e rendelet 
végrehajtására fordítandó pénzügyi keret a 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
tartó időszakra legfeljebb 3182,230 millió 
EUR. Az éves költségvetési eljárás során 
ez az összeg képezi a költségvetési hatóság 
számára az elsődleges hivatkozási alapot.
Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság hagyja jóvá a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretet 
megállapító rendelet és a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről és 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
xxx/201z -i intézményközi megállapodás 
rendelkezéseinek sérelme nélkül. Az EIT 
által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi 
hozzájárulást e pénzügyi kereten belül kell 
biztosítani.
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