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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

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogramot úgy 
kell végrehajtani, hogy az közvetlenül 
hozzájáruljon Európa ipari vezető 
szerepének kivívásához, valamint az 
európai gazdasági növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz, és megfeleljen annak a 
stratégiai jövőképnek, amelyet a Bizottság 
által „Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett közlemény felvázol, és amelynek 
kapcsán a Bizottság a részvételi feltételek 
gyökeres leegyszerűsítését vállalta.

(2) A „Horizont 2020” keretprogramot úgy 
kell végrehajtani, hogy az közvetlenül 
hozzájáruljon a kutatás és az innováció 
kiválóságához, Európa ipari vezető 
szerepének kivívásához, valamint az 
európai gazdasági növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz, és megfeleljen annak a 
stratégiai jövőképnek, amelyet a Bizottság 
által „Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett közlemény felvázol, és amelynek 
kapcsán a Bizottság a részvételi feltételek 
gyökeres leegyszerűsítését vállalta.
Ugyanakkor a „Horizont 2020” 
keretprogramnak kellően figyelembe kell 
vennie azt, hogy különbséget kell tenni a 
különféle kedvezményezettek között.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” keretprogramnak az 
Unió és a tagállamok közötti
együttműködés megerősítésével és 
különösen koherens szabályok 
alkalmazásával támogatnia kell a kutatók, a 

(3) A „Horizont 2020” keretprogramnak az 
Unió és a tagállamok közötti 
együttműködés megerősítésével és 
különösen koherens és átlátható szabályok 
alkalmazásával támogatnia kell a kutatók, a 
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tudományos ismeretek és a technológia 
szabad áramlását biztosító európai kutatási 
térség kiépülését és működését.

tudományos ismeretek és a technológia 
szabad áramlását biztosító európai kutatási 
térség kiépülését és működését.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
megfelelő módon reagálniuk kell az 
Európai Parlament által megfogalmazott és 
a „Jelentés a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről” című 
dokumentumban összefoglalt, valamint a 
Tanács által megfogalmazott, a kutatási 
keretprogramokhoz kapcsolódó 
adminisztratív és pénzügyi követelmények 
egyszerűsítésére vonatkozó ajánlásokra. A 
szabályoknak folytonosságot kell 
biztosítaniuk az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
keretében már bevezetett egyszerűsítő 
intézkedésekkel, és a pénzügyi hibák 
számának visszaszorítása érdekében tovább 
kell folytatniuk a résztvevők adminisztratív 
terheinek és a pénzügyi rendelkezések 
bonyolultságának csökkentését. A 
szabályoknak emellett kellőképpen 
figyelembe kell venniük a Bizottság által 
2010. április 29-én „A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítése” címmel az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett közlemény 
és az ezt követően 2011. február 9-én 
„Kihívásból lehetőség: az európai uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás közös 
stratégiai kerete felé” címmel közzétett 

(4) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
megfelelő módon reagálniuk kell az 
Európai Parlament által megfogalmazott és 
a „Jelentés a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről” című 
dokumentumban összefoglalt, valamint a 
Tanács által megfogalmazott, a kutatási 
keretprogramokhoz kapcsolódó 
adminisztratív és pénzügyi követelmények 
egyszerűsítésére vonatkozó ajánlásokra. Az 
Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: 
új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalásában1 ismételten felszólított 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítésére, hangsúlyozva, hogy az 
alapok bármely megnövelését a 
finanszírozási eljárások radikális 
egyszerűsítésével kell összekapcsolni. A
szabályoknak folytonosságot kell 
biztosítaniuk az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
keretében már bevezetett egyszerűsítő 
intézkedésekkel, és a pénzügyi hibák 
számának visszaszorítása és a részvétel 
megkönnyítése érdekében tovább kell 
folytatniuk a résztvevők adminisztratív 
terheinek és a pénzügyi rendelkezések 
bonyolultságának csökkentését. A 
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zöld könyv nyomán megkezdődött 
vitafolyamatban a kutatóközösség részéről 
megfogalmazott aggályokat és javaslatokat 
is.

szabályoknak emellett kellőképpen 
figyelembe kell venniük a Bizottság által
2010. április 29-én „A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítése” címmel az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett közlemény 
és az ezt követően 2011. február 9-én 
„Kihívásból lehetőség: az európai uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás közös 
stratégiai kerete felé” címmel közzétett 
zöld könyv nyomán megkezdődött 
vitafolyamatban a kutatóközösség részéről 
megfogalmazott aggályokat és 
javaslatokat is. Az új, egyszerűsített 
részvételi és terjesztési szabályoknak 
konkrétan arra kell törekedniük, hogy az 
átlagos odaítélési időt a 2011-es 
helyzethez viszonyítva 100 nappal 
lerövidítsék, ahogyan ezt a »„Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram« című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának szóló, 
20011. november 30-i bizottsági 
közlemény vázolja.
__________
1 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 final.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A „Horizont 2020” keretprogramban 
való részvétel és a terjesztés szabályainak 
kezdettől fogva világosnak és átláthatónak 
kell lenniük, hogy a kkv-k lehető 
legszélesebb körű részvételét biztosítsák. A 
jogbiztonság és érthetőség kedvéért a 
szabályoknak elvileg a programidőszak 
egésze alatt érvényben kell maradniuk. 
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Amennyiben a szabályokat át kell 
alakítani, ez nem történhet azon 
résztvevők kárára, akik projektje a 
korábbi szabályok alapján kapott 
jóváhagyást. A kedvezményezetteknek és a 
könyvvizsgálóknak címzett minden 
releváns utasítást és útmutató feljegyzést 
rendelkezésre kell bocsátani a program 
kezdetétől fogva.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hetedik kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hatálya alá, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
hatáskörébe tartozó tevékenységek 
egyetlen egységes keretbe való
szervezésével könnyebbé válik a részvétel, 
következetesebb eszközrendszer hozható 
létre, és növelhetők a tudományos és a 
gazdasági hatások, miközben elkerülhetők 
az indokolatlan átfedések és a 
szétaprózódottság. Ahhoz, hogy 
megkönnyítse a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből uniós 
pénzügyi hozzájárulásban részesülő 
programokban való részvételt, ideértve az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet, a közös vállalkozások és az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más 
struktúrák által igazgatott programokban, 
valamint a tagállamok által az EUMSZ 
185. cikke alapján végrehajtott 
programokban való részvételt is, a 
létrehozandó koherens keretnek közös 
szabályok alkalmazásán kell alapulnia.
Ugyanakkor kellő rugalmasságot kell 
biztosítani és ennek érdekében lehetővé 
kell tenni külön szabályok megalkotását 
arra az esetre, ha az adott cselekvések
speciális igényei azt indokolttá teszik és a 

(6) A hetedik kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hatálya alá, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
hatáskörébe tartozó tevékenységek 
egyetlen egységes keretbe való 
szervezésével könnyebbé válik a részvétel, 
következetesebb eszközrendszer hozható 
létre, és növelhetők a tudományos és a 
gazdasági hatások, miközben elkerülhetők 
az indokolatlan átfedések és a 
szétaprózódottság. Ahhoz, hogy 
megkönnyítse a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből uniós 
pénzügyi hozzájárulásban részesülő 
programokban való részvételt, ideértve az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet, a közös vállalkozások és az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más 
struktúrák által igazgatott programokban, 
valamint a tagállamok által az EUMSZ 
185. cikke alapján végrehajtott 
programokban való részvételt is, a 
létrehozandó koherens keretnek közös 
szabályok alkalmazásán kell alapulnia.
Ugyanakkor kellő rugalmasságot kell 
biztosítani és ennek érdekében lehetővé 
kell tenni külön szabályok megalkotását 
arra az esetre, ha az adott cselekvések
sajátos természete és piacközelsége azt 



AD\911776HU.doc 7/15 PE491.282v02-00

HU

Bizottság ahhoz beleegyezését adja. indokolttá teszi és a Bizottság ahhoz 
beleegyezését adja.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel.
Az uniós pénzügyi segítségnyújtás többféle 
formában történhet.

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel. A 
„Horizon 2020” a kedvezményezettek 
számára a bürokratikus terhek jelentős 
csökkentését hivatott biztosítani. 
Ekképpen, a költségvetési rendeletnek, a 
nemzetközi könyvvizsgálói standardoknak 
és a támogathatósági kritériumoknak 
megfelelően, az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a lehető 
legszélesebb körben el kell fogadni a 
kedvezményezettek szokásos elszámolási 
gyakorlatait. Az uniós pénzügyi 
segítségnyújtás többféle formában 
történhet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kkv-k az innováció és a gazdasági 
növekedés jelentős forrását alkotják 
Európában, ezért e gazdasági 
egységeknek a Horizont 2020 
keretprogramban való hangsúlyos 
részvételét tevékenyen elő kell mozdítani 
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és meg kell könnyíteni. E cél elérése 
szempontjából alapvető fontosságú a kkv-
k egységes meghatározásának 
alkalmazása, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánással1 összhangban.
__________
1 HL L 124., 2003.5.30., 36. o.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése és a projektvégrehajtás 
rugalmasságának növelése érdekében olyan
egyszerűsített költség-visszatérítési 
rendszert kell kialakítani, amely 
nagymértékben átalányösszegek szerinti 
finanszírozásra, átalányfinanszírozásra és 
az egységre vetített költségskála 
alkalmazására támaszkodik. Az 
egyszerűség érdekében minden típusú 
cselekvés esetében egyetlen, a résztvevő 
típusától nem függő egységes visszatérítési 
rátát indokolt alkalmazni.

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése és a projektvégrehajtás 
rugalmasságának növelése érdekében olyan 
egyszerűsített költség-visszatérítési 
rendszert kell kialakítani, amely 
nagymértékben átalányösszegek szerinti 
finanszírozásra, átalányfinanszírozásra és 
az egységre vetített költségskála 
alkalmazására támaszkodik, beleértve a 
valamennyi tevékenységre vonatkozó
egyetlen visszatérítési rátát, lehetővé téve 
egyúttal a kedvezményezettek típusa 
szerinti különbségtételt.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése új 
finanszírozási formák, köztük pénzdíjak, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzés és innovatív megoldásokra 

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése
potenciálisan hatékonyabb új 
finanszírozási formák, köztük pénzdíjak, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
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irányuló közbeszerzés igénybevételét 
indokolja, amelyek kapcsán meg kell 
állapítani az irányadó különös szabályokat.

közbeszerzés és innovatív megoldásokra 
irányuló közbeszerzés igénybevételével is 
lehetséges volna, amelyek kapcsán meg 
kell állapítani az irányadó különös 
szabályokat, továbbá az innovatív 
pénzügyi eszközöket fokozottan és 
célirányosabban kell használni. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell 
törekedniük, hogy az adott érintettek 
számára láthatóbbak és elérhetőbbek 
legyenek.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) E szabályoknak biztosítaniuk kell az 
Unió költségvetését terhelő innovatív 
finanszírozási eszközök és 
mechanizmusok magas szintű 
átláthatóságát, elszámoltathatóságát és 
demokratikus ellenőrzését, különös 
tekintettel elvárt és tényleges 
hozzájárulásukra az uniós 
célkitűzésekhez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió pénzügyi érdekeit arányos 
intézkedések útján a teljes finanszírozási 
ciklusra kiterjedően védeni kell.

(15) Az Unió pénzügyi érdekeit a 
szükséges, arányos és hatékony
intézkedések útján a teljes finanszírozási 
ciklusra kiterjedően védeni kell.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az átláthatóság fokozása érdekében 
nyilvánosan közzé kell tenni azoknak a 
szakértőknek a névjegyzékét, akik e 
rendelet alkalmazásában a Bizottság vagy 
az érintett finanszírozó szervek munkáját 
segítették. Arra az esetre nézve, ha egy 
szakértő nevének nyilvános közzététele
veszélybe sodorná az adott személy 
biztonságát vagy feddhetetlenségét vagy 
indokolatlan módon befolyásolná 
magánéletét, lehetővé kell tenni a 
Bizottság, illetőleg a finanszírozó szerv 
számára, hogy eltekintsen a szóban forgó
személy nevének nyilvános közzétételétől.

(17) Az átláthatóság fokozása érdekében 
nyilvánosan közzé kell tenni a 
finanszírozásban részesült jogalanyok 
nevét, valamint azoknak a szakértőknek a 
névjegyzékét, akik e rendelet 
alkalmazásában a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szervek munkáját segítették.
Amennyiben a nevek közzététele 
igazolhatóan sértené a résztvevő üzleti 
érdekeit, veszélybe sodorná az adott 
személy biztonságát vagy 
feddhetetlenségét vagy indokolatlan módon
kárt okozna magánéletében, lehetővé kell 
tenni a Bizottság, illetőleg a finanszírozó 
szerv számára, hogy eltekintsen a szóban 
forgó nevek közzétételétől.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozó szerv az e rendeletben 
vagy a(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) előírt 
szabályoktól eltérő szabályokat abban az 
esetben alkothat, ha az alapaktus arra 
lehetőséget ad, vagy ha a finanszírozó 
szerv sajátos működési igényei azt 
szükségessé teszik, és a Bizottság az 
eltéréshez előzetesen beleegyezését adta.

(3) A finanszírozó szerv az e rendeletben 
vagy a(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) előírt 
szabályoktól eltérő szabályokat abban az 
esetben alkothat, ha az alapaktus arra 
lehetőséget ad, vagy ha a finanszírozó 
szerv sajátos működési igényei azt 
szükségessé teszik, és a Bizottság az 
eltéréshez előzetesen beleegyezését adta, 
amely esetben a Bizottságnak megfelelően 
tájékoztatnia kell a költségvetési hatóság 
két ágát.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam vagy 
társult ország rendelkezésére bocsátani 
bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő 
eredményeivel kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:

(1) A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság
közzéteszi az uniós finanszírozásban 
részesültek neveit, és kérésre köteles az 
Unió intézményei és szervei, valamint 
bármely tagállam vagy társult ország 
rendelkezésére bocsátani bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás a(z) XX/2012/EU rendelet
(a „Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet) 10. cikkével 
összhangban a(z) XX/2012/EU rendeletben
(a költségvetési rendeletben) meghatározott 
formák bármelyike és azok bármely 
kombinációja, így különösen támogatás, 
pénzdíj, beszerzés és pénzügyi eszköz 
formájában nyújtható.

A finanszírozás a(z) XX/2012/EU rendelet
(a „Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet) 10. cikkével 
összhangban a(z) XX/2012/EU rendeletben
(a költségvetési rendeletben) meghatározott 
formák bármelyike és azok bármely 
kombinációja, többek között támogatás, 
pénzdíj, beszerzés és pénzügyi eszköz 
formájában nyújtható.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elbírálási, a kiválasztási és az 
odaítélési eljárásokból bármely időpontban 
kizárható az a pályázat, amely sérti az 
alapvető etikai elveket vagy a vonatkozó 

(3) Az elbírálási, a kiválasztási és az 
odaítélési eljárásokból kizárják azt a 
pályázatot, amely sérti az alapvető etikai 
elveket vagy a vonatkozó jogszabályokat, 
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jogszabályokat, vagy nem felel meg a(z) 
XX/XX/EU határozatban (az egyedi 
programban), a munkaprogramban vagy 
munkatervben vagy a pályázati felhívásban 
meghatározott feltételeknek.

vagy nem felel meg a(z) XX/XX/EU 
határozatban (az egyedi programban), a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
vagy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 
támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.

(3) A kedvezményezettek típusa szerinti 
különbségtétel lehetővé tétele mellett egy 
adott cselekvés esetében a cselekvés 
keretében finanszírozott valamennyi 
tevékenységre egyetlen, a támogatható 
költségekre vonatkozó egységes 
visszatérítési rátát kell alkalmazni. A 
maximális finanszírozási rátát a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
kell megjelölni.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A XX/2012/EU rendeletnek [a 
költségvetési rendelet], a nemzetközi 
könyvvizsgálói standardoknak és a 
támogathatósági kritériumoknak 
megfelelően a lehető legszélesebb körben 
el kell fogadni a kedvezményezettek 
szokásos elszámolási gyakorlatait.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatható közvetlen személyi (2) A támogatható közvetlen személyi 
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költségek a résztvevő szokásos 
költségszámítási gyakorlata alapján
meghatározott egységre vetített 
költségskála alapján akkor
finanszírozhatók, ha valamennyi alábbi
feltételt teljesítik:

költségek – a kutatók különböző 
kategóriáira érvényes és a Bizottság által 
évente frissített hivatkozási ráták 
formájában meghatározott – egységre 
vetített költségskála alapján 
finanszírozhatók. A rátákat országonként 
kell megkülönböztetni, és az egyes 
országokban megállapított megélhetési 
költségekre alkalmazandó korrekciós 
együtthatók alkalmazásával kell 
kiszámítani. Az egységre vetített 
költségskáláknak az alábbi halmozott 
feltételeket kell teljesíteniük:

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a Bizottság 
által meghatározott feltételek mellett 
kiigazítható;

törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kielégítik a 23. cikkben foglalt 
követelményeket;

b) a 23. cikk rendelkezései;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont



PE491.282v02-00 14/15 AD\911776HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) teljesítik a haszonszerzés és a többszöri 
költségelszámolás tilalmára vonatkozó 
követelményt;

c) a haszonszerzés és a többszöri 
költségelszámolás tilalma;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) számításuk a munkával töltött órák 
számára vonatkozóan a 25. cikkben 
megállapított szabályok kellő 
figyelembevételével történt.

d) a 25. cikk munkával töltött órák számára
vonatkozó rendelkezései.
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