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Módosítás 28
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság módosított 
javaslatát;

1. támogatja a Bizottság módosított 
javaslatát;

Or. fr

Módosítás 29
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való 
újbóli konzultációra, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való 
újbóli konzultációra, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság módosított 
javaslatát;

Or. fr

Módosítás 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet11 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 

(4) A …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogram] célja, hogy a „Horizont 
2020” keretprogramon belüli 
finanszírozás és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
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történő egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió e társulásokban 
való részvétele a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat 
értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg.

innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez, hatékonyabban mozgósíthatja 
a magánberuházásokat és elősegítheti a 
társadalmi kihívások leküzdését. Ezeknek 
a partnerségeknek hosszú távra szóló 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
céljaik elérését illetően 
elszámoltathatónak kell lenniük, és 
összhangban kell lenniük az Unió 
kutatásra, fejlesztésre és innovációra 
irányuló stratégiai céljaival. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitottnak, átláthatónak, 
eredményesnek és hatékonynak kell 
lennie, és az egyes területeken 
tevékenykedő szereplők széles köre 
számára lehetőséget kell adnia a saját 
egyedi területükön való részvételre. Az 
Unió e társulásokban való részvétele az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat értelmében 
létrehozott közös vállalkozásoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában 
valósulhat meg.

__________________ __________________
11 HL … [H2020 FP]. 11 HL … [H2020 FP].

Or. en

Módosítás 31
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet11 célja, hogy a „Horizont 2020” 

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet11 célja, hogy a „Horizont 2020” 
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keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió e társulásokban 
való részvétele a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat 
értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg.

keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez, mozgósíthatja a 
magánberuházásokat és segíthet a 
társadalmi kihívások leküzdésében. Az 
ilyen partnerségeknek hosszú távú 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
valamennyi partner kiegyensúlyozott 
hozzájárulását is ideértve, továbbá 
elszámoltathatóaknak kell lenniük saját 
céljaik elérése tekintetében, és igazodniuk 
kell az Unió kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra irányuló stratégiai céljaihoz. 
E partnerségek irányításának és 
működésének nyitott, átlátható, 
eredményes és hatékony módon kell 
megvalósulnia, és a saját szakterületükön 
tevékenykedő érdekelt felek széles köre 
számára lehetőséget kell biztosítania a 
részvételre. Az Unió e társulásokban való 
részvétele a Szerződés 187. cikke alapján, 
az 1982/2006/EK határozat értelmében 
létrehozott közös vállalkozásoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában 
valósulhat meg.

__________________ __________________
11 HL … [H2020 FP]. 11 HL … [H2020 FP].

Or. en

(Lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 19. cikkét.)

Indokolás

Ez a kiegészítés nyomatékosítja azokat a fontos elveket, amelyekről a Horizont 2020 
tárgyalásain a közös technológiai kezdeményezések és azok várható eredményei 
vonatkozásában megállapodás született.

Módosítás 32
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. […..]-i 
[…..]/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően a 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesítendők a […]/2013/EU határozatban 
rögzített feltételek szerint.

(5) A …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek [a „Horizont 2020” 
keretprogram] és a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozásáról szóló, 2013. […..]-i 
[…..]/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően a 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesítendők a […]/2013/EU határozatban 
rögzített feltételek szerint.

__________________ __________________
12 HL … [H2020 SP]. 12 HL … [H2020 SP].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 19. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából.

Módosítás 33
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. […..]-i 
[…..]/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően a 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesítendők a […]/2013/EU határozatban 

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. […..]-i 
[…..]/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően a 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesíthetők a […]/2013/EU határozatban 
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rögzített feltételek szerint. rögzített feltételek szerint.

__________________ __________________
12 HL … [H2020 SP]. 12 HL … [H2020 SP].

Or. en

Módosítás 34
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Hozzájárulásuknak kapcsolódnia kell 
az iparág által folytatandó további 
tevékenységekhez is, melyeket az erre 
vonatkozó tervben kell rögzíteni. A 
mozgósító hatás megfelelő áttekintése 
érdekében ezeknek a további 
tevékenységeknek az FCH közös 
technológiai kezdeményezéshez való 
hozzájárulásnak kell lenniük.

(11) Az iparág által folytatandó, a 
vonatkozó tervben rögzített további 
tevékenységekhez kapcsolódó 
hozzájárulásukat számszerűsíteni kell.
Ezek a hozzájárulások támogatják az 
FCH közös technológiai kezdeményezés 
átfogóbb céljait, azonban ezeket nem 
szabad közvetlenül természetbeni 
hozzájárulásként elszámolni a 
vállalkozásnál.

Or. en

Módosítás 35
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Hozzájárulásuknak kapcsolódnia kell 
az iparág által folytatandó további 
tevékenységekhez is, melyeket az erre 
vonatkozó tervben kell rögzíteni. A 
mozgósító hatás megfelelő áttekintése 
érdekében ezeknek a további 
tevékenységeknek az FCH közös 
technológiai kezdeményezéshez való 

(11) Hozzájárulásuknak kapcsolódnia kell 
az iparág által folytatandó további 
tevékenységekhez is, melyeket az erre 
vonatkozó tervben kell rögzíteni, és be kell 
mutatni az éves jelentésben. A mozgósító 
hatás megfelelő áttekintése érdekében 
ezeknek a további tevékenységeknek az 
FCH közös technológiai 
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hozzájárulásnak kell lenniük. kezdeményezéshez való hozzájárulásnak 
kell lenniük.

Or. en

(Lásd a 4. cikk (4) bekezdésének módosítását.)

Módosítás 36
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Minden támogatásra jogosult 
intézmény részt vehet a kiválasztott
projektekben. A specifikus szakpolitikai 
követelményeknek vagy a munkatervben 
meghatározott fellépések jellegének és 
céljának függvényében elő lehet írni, hogy 
a koordinátor az egyik – az Uniótól eltérő
– tag alapító szervezete legyen a 
[…..]/2013/EU rendeletnek [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi szabályai] 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 37
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az uniós pénzügyi hozzájárulást a 
966/2012/EU rendeletben és az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 
201218. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben18 lefektetett hatékony és 

(15) Az uniós pénzügyi hozzájárulást a 
966/2012/EU rendeletben és az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 
201218. október 29-i 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet18 60. cikkének (1)–(4) 
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eredményes pénzgazdálkodás elvével és a 
közvetett irányításra vonatkozó 
szabályokkal összhangban kell kezelni.

bekezdésében lefektetett hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével és a 
közvetett irányításra vonatkozó 
szabályokkal összhangban kell kezelni.

__________________ __________________
18 HL L 362., 2012.12.31., 1. o. 18 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 38
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia 
az FCH2 Közös Vállalkozás felett, mint a 
Bizottság szervezeti egységei felett.

(18) A Bizottság belső ellenőrének 
ugyanazon hatásköröket kell gyakorolnia 
az FCH2 Közös Vállalkozás felett, mint a 
Bizottság szervezeti egységei felett.
Ugyanez érvényes az Európai 
Számvevőszékre és az Európai 
Parlamentre is.

Or. fr

Módosítás 39
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésével összhangban az Unió által 
létrehozott hivatalok, szervek és 
intézmények létesítő okirata kizárhatja a 
bevételeikre és kiadásaikra vonatkozó 
elszámolásaik Számvevőszék általi 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdése 
értelmében a 966/2012/EU, Euratom 

törölve
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rendelet 209. cikke alá tartozó testületek 
nyilvántartásait független könyvvizsgáló 
szervezetnek kell vizsgálnia, melynek 
véleményt kell mondania többek között a 
nyilvántartások megbízhatóságáról és az 
abban szereplő ügyletek jogszerűségéről 
és szabályosságáról. A nyilvántartások 
kettős vizsgálatának elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az FCH2 Közös 
Vállalkozás nyilvántartásait a 
Számvevőszék ne vizsgálja.

Or. en

Módosítás 40
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A 11. cikkben említett időközi 
értékelés sérelme nélkül és a(z) 
…/2013/EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogram] 26. cikkével összhangban a 
„Horizont 2020” keretprogram különleges 
finanszírozási eszközét képező közös 
technológiai kezdeményezésekről részletes 
időközi értékelést kell készíteni, 
amelyeknek tartalmazniuk kell – többek 
meg – az azok nyitott, átlátható és 
hatékony jellegére vonatkozó elemzést.

Or. en

(Lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 26. cikkét.)

Indokolás

E hivatkozás a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások végső 
eredményének figyelembevételét szolgálja. Egy olyan további fontos szempontot tükröz, 
amellyel a Parlamentnek sikerült kiegészítenie a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 
rendelet 26. cikkét.
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Módosítás 41
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alá tartozó 
testületek nyilvántartásait független 
könyvvizsgáló szervezetnek kell 
vizsgálnia, melynek véleményt kell 
mondania többek között a nyilvántartások 
megbízhatóságáról és az abban szereplő 
ügyletek jogszerűségéről és 
szabályosságáról. A nyilvántartások kettős 
vizsgálatának elkerülése érdekében
indokolt, hogy az FCH2 Közös Vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék ne 
vizsgálja.

(20) A Szerződés 287. cikke (1)
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alá tartozó 
testületek nyilvántartásait független 
könyvvizsgáló szervezetnek kell 
vizsgálnia, melynek véleményt kell 
mondania többek között a nyilvántartások 
megbízhatóságáról és az abban szereplő 
ügyletek jogszerűségéről és 
szabályosságáról. E könyvvizsgálatnak 
nem minősülő vélemény ellenére indokolt, 
hogy az FCH2 Közös Vállalkozás 
nyilvántartásait a Számvevőszék vizsgálja.

Or. fr

Módosítás 42
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az FCH Közös Vállalkozás a 2017. 
december 31-ig tartó időszakra jött létre. A 
második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozásnak tevékenységei köre 
bővítésével, módosított szabályok szerint 
kell folytatnia az üzemanyagcellákkal és 

(21) Az FCH Közös Vállalkozás a 2017. 
december 31-ig tartó időszakra jött létre. A 
második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozásnak folytatnia kell az 
üzemanyagcellákkal és hidrogénnel 
kapcsolatos kutatási program támogatását 
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hidrogénnel kapcsolatos kutatási program 
támogatását. A kutatásra fordítható 
finanszírozás optimális kihasználása 
érdekében az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozásról az FCH2 Közös 
Vállalkozásra történő átállást a hetedik 
kutatási keretprogramról a „Horizont 
2020” keretprogramra történő átálláshoz 
kell igazítani és azzal kell szinkronizálni. A 
jogbiztonság és egyértelműség érdekében 
az 521/2008/EK tanácsi rendeletet hatályon 
kívül kel helyezni, és átmeneti 
rendelkezéseket kell meghatározni.

az üzemanyagcellákkal és hidrogénnel 
kapcsolatos kutatási programban előírt 
fennmaradó tevékenységeknek az 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
szabályai szerinti végrehajtásával. A 
kutatásra fordítható finanszírozás optimális 
kihasználása érdekében az 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozásról az FCH2 Közös 
Vállalkozásra történő átállást a hetedik 
kutatási keretprogramról a „Horizont 
2020” keretprogramra történő átálláshoz 
kell igazítani és azzal kell szinkronizálni. A 
jogbiztonság és egyértelműség érdekében 
az 521/2008/EK tanácsi rendeletet hatályon 
kívül kel helyezni, és átmeneti 
rendelkezéseket kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az FCH 2 Közös Vállalkozás pusztán végrehajtja azokat a 
fennmaradó tevékenységeket, amelyeket az FCH kutatási program keretében 2017-ig 
előirányoztak. Ezeknek a fennmaradó tevékenységeknek az FCH korábbi szabályait kell 
követniük, míg az FCH 2 tevékenységeit az „új” szabályok szerint kell végezni. Mivel mindez 
már önmagában is igen bonyolult, 2014 és 2017 között a két szabályrendszer nem 
módosítható és nem változtatható meg.

Módosítás 43
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az 
európai szintű kutatás- és 
innovációfinanszírozási rendszer 
egyszerűsítését és harmonizációját, a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott köz-magán társulások 
időtartamát össze kell hangolni a 
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keretprogram időtartamával, elkerülve 
ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban, és 
ehhez kapcsolódóan a résztvevőkre és az 
uniós szervekre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek.

Or. en

Módosítás 44
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, hogy 
megvalósítsa az európai kutatás- és 
innovációfinanszírozási rendszer nagyobb 
fokú egyszerűsítését és harmonizációját, a 
közös vállalkozásoknak el kell kerülniük, 
hogy a „Horizont 2020” alapján eltérő 
szabálykészletek legyenek hatályban.

Or. en

Módosítás 45
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Tekintettel az alapkutatásnak a 
jövőbeni innováció alapjául szolgáló, 
áttörést jelentő elgondolások kialakítása 
terén játszott fontos szerepére, az FCH 2 
Közös Vállalkozás tevékenységein túl és 
azokkal párhuzamosan az 
üzemanyagcellákkal és hidrogénnel 
kapcsolatos kutatás területén 
együttműködésen alapuló K+F 
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projektekre irányuló felhívásokat kell 
közzétenni a „Horizont 2020” 
keretprogramon belül, különös tekintettel 
az 1–4. technológiai készültségi szintekre.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram értelmében a KTK-k hatálya alá tartozó K+F 
tevékenységeket is bele kell foglalni a „Horizont 2020” keretprogram munkaprogramjaiban 
szereplő rendszeres pályázati felhívásokba. Az FCH 2 Közös Vállalkozás esetében e Közös 
Vállalkozás tevékenységeivel párhuzamosan, alacsonyabb technológiai készültségi szinten 
együttműködésen alapuló kutatást kell végezni annak érdekében, hogy az egyetemek és a kkv-k 
szélesebb körét vonják be az uniós támogatással megvalósuló, üzemanyagcellákkal és 
hidrogénnel kapcsolatos kutatásba, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsenek az alacsonyabb és 
magasabb technológiai készültségi szintek között, hogy kutatási versenykörnyezet jöjjön létre, 
valamint hogy lendületet adjanak a jövőbeli innovációnak.

Módosítás 46
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Európában a kutatási és innovációs 
megosztottság felszámolásának elősegítése 
érdekében ki kell alakítani a strukturális 
alapokkal való kiegészítő jelleget és szoros 
szinergiákat. Amennyiben lehetséges, elő 
kell segíteni a két eszköz közötti 
interoperabilitást. Ösztönözni kell a 
kumulatív vagy kombinált finanszírozást. 
Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy az Európa 
tehetségbázisában rejlő potenciált a 
legteljesebb mértékben ki lehessen 
aknázni, és hogy optimalizálni lehessen a 
kutatás és innováció gazdasági és 
társadalmi hatását, továbbá az 
intézkedések a kohéziós politikát 
finanszírozó alapok politikáitól és 
fellépéseitől elkülönüljenek, azonban 
kiegészítsék azokat.
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Or. en

Módosítás 47
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) A kkv-kat, egyetemeket és 
kutatóközpontokat támogató 
intézkedéseket kell végrehajtani. Ezzel 
összefüggésben meg kell határozni és 
kezelni kell a programba újonnan belépők 
részvételét gátló akadályokat.

Or. en

Módosítás 48
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) A „Horizont 2020” keretprogram és 
a strukturális alapok, valamint az érintett 
nemzeti és regionális K+F támogatási 
programok közötti, tervezett szinergiákra 
kellő figyelemmel a régiókat Unió-szerte 
ösztönözni kell arra, hogy például a 
pénzügyi szempontból releváns kutatási 
infrastruktúra támogatása, pályázatok 
elkészítése, a kutatási eredmények 
hasznosítása vagy az érintett szereplők 
hálózatszervezési tevékenységei révén 
aktívan hozzájáruljanak az FCH 2Közös 
Vállalkozás tevékenységeihez annak 
érdekében, hogy megerősítsék e 
tevékenységek regionális hatását, 
valamint regionális szinten fokozzák azok 
munkahely- és növekedésteremtő 
képességét.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament sikeresen elérte, hogy a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 
rendelet új cikkel bővüljön, amely kifejezetten előírja a „Horizont 2020” keretprogram és a 
strukturális alapok közötti hatékonyabb szinergiákat. Ebben az összefüggésben a KTK-k sem 
jelenthetnek kivételt. A régiókat ösztönözni kell a KTK-k tevékenységeiben való 
közreműködésre, különös tekintettel arra, hogy ezek rendkívül alkalmasak a regionális 
klaszterek megerősítésére.

Módosítás 49
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2024. 
december 31. közötti időszakra.

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2024. 
december 31. közötti időszakra, 2020. 
december 31-ig tartó finanszírozással.

Or. en

Módosítás 50
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2024. 

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2020. 
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december 31. közötti időszakra. december 31. közötti időszakra.

Or. en

Indokolás

A felhívásokat közzétevő KTK-k két generációjának párhuzamos (különböző tagokkal való, 
eltérő szabályok és költségvetés melletti) működése adminisztratív költségekkel jár, 
bonyolultabbá teszi az uniós kutatásfinanszírozást, és átláthatatlanná teszi az évente 
ténylegesen elköltött támogatási összegeket. A KTK-k időkeretét ennélfogva össze kell 
hangolni a „Horizont 2020” keretprogram és a jövőbeni keretprogramok időtartamával. Az 
FCH 2 időkeretének lerövidítése azt is lehetővé teszi a Közös Vállalkozás számára, hogy a 
tervezett tevékenységek felülvizsgálata nélkül birkózzon meg a csökkentett költségvetéssel.

Módosítás 51
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2014.
december 31. közötti időszakra.

(1) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
végrehajtása érdekében egy, a Szerződés 
187. cikke szerinti közös vállalkozás (a 
továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) 
jön létre a 2014. január 1. és 2024.
december 31. közötti időszakra.

Or. ro

Módosítás 52
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy erős, fenntartható, globálisan 
versenyképes üzemanyagcella- és 
hidrogénágazat Unióban történő
megteremtésével hozzájárul az 
üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai 

b) egy erős, fenntartható, globálisan 
versenyképes üzemanyagcella- és 
hidrogénágazat megteremtésével, annak 
terjesztésével és az uniós tagállamokban 
folytatott kapacitásépítéssel hozzájárul az 
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közös technológiai kezdeményezés 
céljaihoz.

üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai 
közös technológiai kezdeményezés 
céljaihoz.

Or. en

Módosítás 53
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– csökkenjenek a közlekedési célú 
üzemanyagcella-rendszerek előállítási 
költségei, élettartamuk pedig olyan 
mértékben megnőjön, hogy versenyképes 
legyen a hagyományos technológiákkal,

– csökkenjenek a nehézfuvarozási célú 
üzemanyagcella-rendszerek, például a 
buszok és hajók előállítási költségei, 
élettartamuk pedig olyan mértékben 
megnőjön, hogy versenyképes legyen a 
hagyományos technológiákkal,

Or. en

Módosítás 54
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2020-ra 70%-ra növekedjen a megújuló 
energiaforrásokból származó hidrogén 
termelése;

Or. en

Módosítás 55
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fokozatosan megszüntessék a fosszilis 
tüzelőanyagokból és nukleáris forrásokból 
származó összes hidrogéntermelést,

Or. en

Módosítás 56
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nagy léptékben megerősítést nyerjen, 
hogy a hidrogén – többek között a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
elektromos áram versenyképes 
energiahordozójaként – alkalmas arra, 
hogy elősegítse a megújuló energiaforrások 
energiarendszerekbe történő integrációját.

– nagy léptékben megerősítést nyerjen, 
hogy a hidrogén – többek között a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
elektromos áram versenyképes 
energiahordozójaként – alkalmas arra, 
hogy elősegítse a megújuló energiaforrások 
energiarendszerekbe történő integrációját, 
feltéve, hogy a piaci versenyt nem torzítja 
az FCH 2 finanszírozása.

Or. en

Módosítás 57
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai közös technológiai 
kezdeményezés keretében nyílt pályázati 
felhívásokat követően végzett projektek 
bármelyik támogatásra jogosult 
intézményt bevonhatják résztvevőként és 
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koordinátorként.

Or. en

Indokolás

A részvétel (a koordinációs szerepet is beleértve) nem korlátozható csak a tagokra.

Módosítás 58
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Tevékenységi kör

(1) A 2. cikkben meghatározott célok 
teljesítése érdekében az FCH 2 kutatási 
program a 2–6. technológiai készültségi 
szintet felölelő kutatási és fejlesztési 
tevékenységeket támogathat.
(2) Amennyiben az FCH 2 kutatási 
program 7. és 8. technológiai készültségi 
szintű innovációs tevékenységeket is 
támogat, a részvételi szabályok 
[22. cikkével] összhangban csökkenteni 
kell a közvetett cselekvések támogatási 
arányát.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk pontosítani kívánja az FCH 2 Közös Vállalkozás tevékenységi körét, különös 
tekintettel a kutatási programhoz tartozó vonatkozó technológiai készültségi szintek 
tekintetében. A részvételi szabályok egyúttal a technológiai készültségi szint fogalmának 
fokozottabb figyelembevételére hívnak fel a finanszírozási szintek előírásakor, amit ez a cikk a 
közvetett cselekvések támogatási aránya tekintetében megismétel.

Módosítás 59
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 700 millió EUR, amely 
a következőképpen tevődik össze:

Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)
tagállamainak hozzájárulását is, 700 
millió EUR, amely a következőképpen 
tevődik össze:

Or. fr

Módosítás 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 700 millió EUR, amely 
a következőképpen tevődik össze:

Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 612,5 millió EUR, 
amely a következőképpen tevődik össze:

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az FCH 2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasoljuk annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
együttműködésen alapuló, üzemanyagcellákkal és hidrogénnel kapcsolatos kutatás 
finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti 
kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Ezzel egyidejűleg javasoljuk az 
FCH 2 időtartamának 4 évvel történő csökkentését, aminek eredményeként a 2020 utáni, 
következő többéves pénzügyi keretben újabb költségvetést kell meghatározni.
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Módosítás 61
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 700 millió EUR, amely 
a következőképpen tevődik össze:

Az igazgatási költségekre és a működési 
költségekre az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 612,5 millió EUR, 
amely a következőképpen tevődik össze:

Or. en

Indokolás

A csökkentés arányos a „Horizont 2020” költségvetésére bevezetett általános csökkentéssel, 
és szükséges ahhoz, hogy ne legyen egyensúlytalanság a közös vállalkozások és a „Horizont 
2020” keretprogramra elfogadott egyéb programok és prioritások finanszírozása között. 
Arányos költségvetés-csökkentést kell alkalmazni az összes közös vállalkozásra és köz-magán 
társulásokra.

Módosítás 62
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy legfeljebb 600 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdése 
szerint vállalt hozzájárulásnak felel meg,

a) egy legfeljebb 525 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdése 
szerint vállalt hozzájárulásnak felel meg,

Or. en

Indokolás

A csökkentés arányos a „Horizont 2020” költségvetésére bevezetett általános csökkentéssel, 
és szükséges ahhoz, hogy ne legyen egyensúlyhiány a közös vállalkozások és a „Horizont 
2020” keretprogramra elfogadott egyéb programok és prioritások finanszírozása között. 
Arányos költségvetés-csökkentést kell alkalmazni az összes közös vállalkozásra és köz-magán 
társulásokra.



AM\1011987HU.doc 23/69 PE524.727v01-00

HU

Módosítás 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy legfeljebb 600 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdése 
szerint vállalt hozzájárulásnak felel meg,

a) egy legfeljebb 525 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdése 
szerint vállalt hozzájárulásnak felel meg,

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az FCH 2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasoljuk annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
együttműködésen alapuló, üzemanyagcellákkal és hidrogénnel kapcsolatos kutatás 
finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti 
kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Ezzel egyidejűleg javasoljuk az 
FCH 2 időtartamának 4 évvel történő csökkentését, aminek eredményeként a 2020 utáni, 
következő többéves pénzügyi keretben újabb költségvetést kell meghatározni.

Módosítás 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy legfeljebb 100 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdésében 
minimumként meghatározott összeg felett 
vállalt hozzájárulások fedezésére szolgál.

b) egy legfeljebb 87,5 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdésében 
minimumként meghatározott összeg felett 
vállalt hozzájárulások fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az FCH 2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasoljuk annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
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együttműködésen alapuló, üzemanyagcellákkal és hidrogénnel kapcsolatos kutatás 
finanszírozása, és másrészről a közös technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti 
kényes egyensúlyt. Ugyanez alkalmazandó a többi KTK-ra is. Ezzel egyidejűleg javasoljuk az 
FCH 2 időtartamának 4 évvel történő csökkentését, aminek eredményeként a 2020 utáni, 
következő többéves pénzügyi keretben újabb költségvetést kell meghatározni.

Módosítás 65
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy legfeljebb 100 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdésében 
minimumként meghatározott összeg felett 
vállalt hozzájárulások fedezésére szolgál.

b) egy legfeljebb 87,5 millió EUR-ból álló 
részlet, amely a 4. cikk (1) bekezdésében 
minimumként meghatározott összeg felett 
vállalt hozzájárulások fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

A csökkentés arányos a „Horizont 2020” költségvetésére bevezetett általános csökkentéssel, 
és szükséges ahhoz, hogy ne legyen egyensúlytalanság a közös vállalkozások és a „Horizont 
2020” keretprogramra elfogadott egyéb programok és prioritások finanszírozása között. 
Arányos költségvetés-csökkentést kell alkalmazni az összes közös vállalkozásra és köz-magán 
társulásokra.

Módosítás 66
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdésének c) pontja iv. 
alpontjában, 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 

A hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programhoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdésének c) pontja iv. 
alpontjában, 60. cikkének (1)–(4) 
bekezdésében és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 209. cikkében 
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szerint. említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint.

Or. en

Módosítás 67
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló megállapodás 
kitér a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (3) bekezdésében, 60. és 61. 
cikkében és a 1268/2012/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
40. cikkében rögzített elemekre, valamint 
többek között az alábbiakra:

(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló megállapodás 
kitér a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 
cikke (3) bekezdésében, 60. cikkének (1)–
(4) bekezdésében és 61. cikkében és a 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 40. cikkében rögzített 
elemekre, valamint többek között az 
alábbiakra:

Or. en

Módosítás 68
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság terjesztési és beszámolási 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásokra vonatkozó szabályok;

d) a Bizottság terjesztési és beszámolási 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásokra vonatkozó szabályok, 
beleértve az összes pályázatra és 
támogatási felhívásra és a partnereikre 
vonatkozó teljes körű információkat, 
amelyeket megfelelő időben be kell 
illeszteni a „Horizont 2020” adatbázisba 
[ECORDA];

Or. en
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Módosítás 69
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az FCH2 Közös Vállalkozás számára a 
mellékletben foglalt alapszabály 13. 
cikkének (2) bekezdésében és 13. cikke (3) 
bekezdésének b) pontja szerint nyújtott 
hozzájárulások;

a) az FCH2 Közös Vállalkozás számára az 
igazgatási kiadások és a közvetett 
cselekvésekben való részvételük 
tekintetében a mellékletben foglalt 
alapszabály 13. cikkének (2) bekezdésében 
és 13. cikke (3) bekezdésének b) pontja 
szerint nyújtott hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 70
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Uniótól eltérő tagok, illetve a tagokat 
alkotó jogalanyok által az 1. cikkben 
meghatározott időszak során nyújtott, 
legalább 300 millió EUR-nak megfelelő 
természetbeni hozzájárulás, mely az 
FCH2 Közös Vállalkozás munkatervében 
nem szereplő olyan további tevékenységek 
megvalósítási költségeit tartalmazza, 
amelyek hozzájárulnak az FCH közös 
technológiai kezdeményezés céljaihoz. E 
költségeket a vonatozó szabályoknak és 
eljárásoknak megfelelően egyéb uniós 
finanszírozási programokból lehet 
támogatni. Ilyen esetben az uniós 
finanszírozás nem helyettesíti az Uniótól 
eltérő tagok vagy az azokat alkotó 
jogalanyok által természetben teljesített a 

törölve
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hozzájárulásokat.

Or. en

Módosítás 71
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A b) pontban említett költségek az FCH2 
Közös Vállalkozás által pénzügyileg nem 
támogathatóak. A megfelelő 
tevékenységeket a további tevékenységek 
éves tervében kell rögzíteni, feltüntetve e 
hozzájárulások közelítő értékét.

Számszerűsíteni kell az Uniótól eltérő 
tagok, illetve a tagokat alkotó jogalanyok 
által az e rendelet 1. cikkében 
meghatározott időszak során nyújtott 
kiegészítő hozzájárulást, amely az FCH2 
Közös Vállalkozás munkatervében nem 
szereplő olyan további tevékenységek 
megvalósítási költségeit tartalmazza, 
amelyek hozzájárulnak az FCH közös 
technológiai kezdeményezés céljaihoz. E 
költségek a vonatozó szabályoknak és 
eljárásoknak megfelelően egyéb uniós 
finanszírozási programokból is 
támogathatók. A b) pontban említett 
költségek az FCH2 Közös Vállalkozás által 
pénzügyileg nem támogathatóak, és nem 
számíthatók be a természetbeni 
hozzájárulásokba. A megfelelő 
tevékenységeket a további tevékenységek 
éves tervében kell rögzíteni, feltüntetve e 
hozzájárulások közelítő értékét.

Or. en

Módosítás 72
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és a 
mellékletben foglalt alapszabály 13. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
hozzájárulások értékmegállapítása céljára a 
költségeket az adott személy szokásos 
költségelszámolási gyakorlata szerint kell 
kimutatni, az adott személy illetősége 
szerinti ország hatályos számviteli 
standardjainak és a hatályos nemzetközi 
számviteli standardoknak / nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardoknak 
megfelelően. A költségeket az érintett 
gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak kell 
igazolnia. A hozzájárulások 
értékmegállapítását az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrzi. Fennmaradó 
bizonytalanságok esetén az 
értékmegállapítást az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrizheti.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és a 
mellékletben foglalt alapszabály 13. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
hozzájárulások értékmegállapítása céljára a 
költségeket az adott személy szokásos 
költségelszámolási gyakorlata szerint kell 
kimutatni, az adott személy illetősége 
szerinti ország hatályos számviteli 
standardjainak és a hatályos nemzetközi 
számviteli standardoknak / nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardoknak 
megfelelően. A mellékletben foglalt 
alapszabály 13. cikke (3) bekezdésének b) 
pontjában említett hozzájárulások 
költségeit az érintett gazdálkodó szervezet 
által kijelölt független külső 
könyvvizsgálónak kell igazolnia. A 
hozzájárulások értékmegállapítását az 
FCH2 Közös Vállalkozás ellenőrzi. 
Fennmaradó bizonytalanságok esetén az 
értékmegállapítást az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrizheti. Az érintett 
jogalany további tevékenységeiről évente 
jelentést készít a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Noha a magánszektorbeli tagok által végrehajtandó további tevékenységek hatékonyan 
erősítik a KTK áttételi hatását, azokat nem lehet értékmegállapításra vonatkozó vizsgálatnak 
alávetni. A további tevékenységeket – egyértelműen természetbeni hozzájárulásként 
meghatározva – ennek megfelelően kell megtervezni és végrehajtani, és azokról évente 
jelentést kell tenni. Ezeket a tevékenységeket azonban az Unió nem társfinanszírozza, és így 
azoknak mentesülniük kell minden olyan ellenőrzés alól, amelyet nem a Közös Vállalkozás 
végez el.

Módosítás 73
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és a 
mellékletben foglalt alapszabály 13. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
hozzájárulások értékmegállapítása céljára a 
költségeket az adott személy szokásos 
költségelszámolási gyakorlata szerint kell 
kimutatni, az adott személy illetősége 
szerinti ország hatályos számviteli 
standardjainak és a hatályos nemzetközi 
számviteli standardoknak / nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardoknak 
megfelelően. A költségeket az érintett 
gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak kell 
igazolnia. A hozzájárulások 
értékmegállapítását az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrzi. Fennmaradó 
bizonytalanságok esetén az 
értékmegállapítást az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrizheti.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában és a 
mellékletben foglalt alapszabály 13. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
hozzájárulások értékmegállapítása céljára a 
költségeket az adott személy szokásos 
költségelszámolási gyakorlata szerint kell 
kimutatni, az adott személy illetősége
szerinti ország hatályos számviteli 
standardjainak és a hatályos nemzetközi 
számviteli standardoknak / nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardoknak 
megfelelően. A költségeket az érintett 
gazdálkodó szervezet által kijelölt 
független külső könyvvizsgálónak kell 
igazolnia. A hozzájárulások 
értékmegállapítását az FCH2 Közös 
Vállalkozás ellenőrzi. Fennmaradó 
bizonytalanságok esetén az 
értékmegállapítást egy, a Bizottság által 
kijelölt könyvvizsgáló ellenőrizheti.

Or. en

Indokolás

A kezdeményezés teljes függetlenségének és átláthatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 74
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az FCH2 Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. 
cikkében és a …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a köz-
magán társulásokra vonatkozó 
költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
pénzügyi szabályait.

E rendelet 12. cikke ellenére az FCH2 
Közös Vállalkozás a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkében és a …/EU 
rendeletben [Felhatalmazáson alapuló 
rendelet a köz-magán társulásokra 
vonatkozó költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
pénzügyi szabályait.
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Or. en

Módosítás 75
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikke 
(1) bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételei 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató továbbruházhatja ezeket a 
hatásköröket.

Az irányító testület a személyzeti 
szabályzat 110. cikkének megfelelően, a 
személyzeti szabályzat 2. cikke 
(1) bekezdése és az egyéb alkalmazottak 
alkalmazási feltételei 6. cikke alapján 
határozatot fogad el arról, hogy a 
kinevezésre jogosult hatóság hatásköreit az 
ügyvezető igazgatóra ruházza, 
meghatározva azokat a feltételeket, 
amelyek fennállása esetén a hatáskör 
átruházása felfüggeszthető. Az ügyvezető 
igazgató továbbruházhatja ezeket a 
hatásköröket. Az irányító testület 
következő ülésén az ügyvezető igazgató 
beszámol e hatáskör-átruházások és -
továbbruházások gyakorlásáról.

Or. fr

Módosítás 76
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben kivételes körülmények 
szükségessé teszik, az irányító testület 
határozat útján ideiglenesen felfüggesztheti 
a kinevezésre jogosult hatóság 
hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra 
történő átruházását és a hatásköröknek az 
utóbbi által történt esetleges további 
átruházását, és saját maga gyakorolhatja 

Indokolással ellátott határozat alapján az 
irányító testület határozat útján 
ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre 
jogosult hatóság hatásköreinek az 
ügyvezető igazgatóra történő átruházását és 
a hatásköröknek az utóbbi által történt 
esetleges további átruházását, és saját maga 
gyakorolhatja azokat, vagy átruházhatja 
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azokat, vagy átruházhatja azokat valamely 
tagjára, illetve a közös vállalkozás 
valamely, az ügyvezető igazgatótól eltérő 
alkalmazottjára.

azokat valamely tagjára, illetve a közös 
vállalkozás valamely, az ügyvezető 
igazgatótól eltérő alkalmazottjára.

Or. fr

Módosítás 77
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az FCH2 Közös Vállalkozásra és annak 
személyi állományára az Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyv alkalmazandó.

Az FCH2 Közös Vállalkozás ügyvezető 
igazgatójára és irányító testületének
tagjaira az Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 78
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem szerződéses felelősség esetén az 
FCH2 Közös Vállalkozás a tagállamok 
jogszabályaira általánosságban érvényes 
elveknek megfelelően jóvátételt nyújt az 
alkalmazottai által munkaköri feladataik 
teljesítése során okozott károkért.

(2) Nem szerződéses felelősség esetén az 
FCH2 Közös Vállalkozás a tagállamok 
jogszabályaira általánosságban érvényes 
elveknek megfelelően jóvátételt nyújt a 
tisztviselői és az irányító testület tagjai 
által munkaköri feladataik teljesítése során 
okozott károkért.

Or. fr

Módosítás 79
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az FCH2 Közös Vállalkozás 
alkalmazottai által a munkaköri 
feladataik teljesítése során okozott 
károkért nyújtandó kártérítéssel 
kapcsolatos vitákban;

törölve

Or. fr

Módosítás 80
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben és az uniós jog más 
aktusaiban nem szabályozott kérdések 
esetén annak az államnak a joga 
érvényesül, ahol az FCH2 Közös 
Vállalkozás székhelye található.

törölve

Or. fr

Módosítás 81
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
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mind az egyéb jogalanyok részéről. Az 
időközi értékelés megállapításait 
észrevételeivel együtt a Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

mind az egyéb jogalanyok részéről. Ez az 
értékelés részletesen lebontva tartalmazza 
a különböző projektekre költött összegeket 
és azt, hogy mit értek el ezekkel az 
összegekkel. Az időközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 82
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
mind az egyéb jogalanyok részéről. Az 
időközi értékelés megállapításait 
észrevételeivel együtt a Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
mind az egyéb jogalanyok részéről. Az 
időközi értékelés megállapításait 
észrevételeivel együtt a Bizottság 2018. 
június 30-ig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
időközi értékelése a „Horizont 2020” 
keretprogram időközi értékelésének részét 
képezi, és azt azzal együtt kell 
összeállítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 26. cikkét érintő 
változásokat tükrözi, amely a KTK-kat egyértelműen a „Horizont 2020” keretprogram 
időközi értékelésének részeként és annak hatálya alá tartozóként nevezi meg.
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Módosítás 83
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
mind az egyéb jogalanyok részéről. A 
Bizottság az értékelés megállapításait és a 
kapcsolódó észrevételeit 2018. június 30-
ig közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

(1) A Bizottság 2017. június 30-ig időközi 
értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez 
való hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
mind az egyéb jogalanyok részéről. A 
Bizottság az értékelés megállapításait és a 
kapcsolódó észrevételeit 2017. december 
31-ig közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

Or. ro

Módosítás 84
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést készít az FCH2 Közös 
Vállalkozásról, amelyben főként a 
részvétel és a közvetett cselekvésekhez való 
hozzájárulás szintjét méri fel mind az 
Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok, 
mind az egyéb jogalanyok részéről. A 
Bizottság az értékelés megállapításait és a 
kapcsolódó észrevételeit 2018. június 30-
ig közli az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
időközi értékelést mozdít elő az FCH2 
Közös Vállalkozásról, amelyben főként a 
következőket méri fel:

Or. en
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Módosítás 85
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a közvetett cselekvésekben való 
részvétel és az ahhoz való hozzájárulás 
szintje mind az Uniótól eltérő tagokat 
alkotó jogalanyok, mind az egyéb 
jogalanyok részéről;

Or. en

Módosítás 86
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) az FCH 2 Közös Vállalkozásnak a 2. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célokhoz való 
hozzájárulása többek között a következő 
teljesítménymutatókkal mérve: szakértői 
felülvizsgálatnak alávetett és közzétett 
dokumentumok és azok hatástényezője; a 
benyújtott és engedélyezett szabadalmak 
száma; az elért technológiai fejlődés a 
technológiai készültségi szint skáláján 
mérve; az elindított vállalkozások száma; 
az új termékekkel vagy alkalmazásokkal 
elért cash flow; a létrehozott munkahelyek 
száma; nem uniós ágazati 
versenyképességi teljesítménymérés; 

Or. en

Módosítás 87
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) az FCH 2 számszerűsített 
hozzájárulása a 2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott egyedi technikai célokhoz, 
és e technikai fejlődés gazdasági 
értékének értékelése;

Or. en

Módosítás 88
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A Bizottság az értékelés 
megállapításait és kapcsolódó észrevételeit 
2018. június 30-ig közli az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal.

Or. en

Módosítás 89
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
költségvetése az időközi értékelés során 
felülvizsgálat tárgyát képezheti.

Or. en

(Lásd a (20a) preambulumbekezdést.)
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Indokolás

Az időközi értékelés kimenetelétől függően és minden egyéb releváns tényezőt figyelembe véve 
a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásról szóló alap-
jogiaktusba be kell építeni a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös
Vállalkozás költségvetése kiigazításának lehetőségét. Általánosságban a költségvetés időközi 
értékelés során történő lehetséges felülvizsgálatára utaló hivatkozásokat a többi közös 
vállalkozás alap-jogiaktusaiba is bele kell foglalni.

Módosítás 90
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
végelszámolásától számított hat hónapon 
belül, de legkésőbb a mellékletben foglalt 
alapszabály 21. cikkében említett 
végelszámolási eljárás megindításától 
számított két éven belül a Bizottság elvégzi
az FCH2 Közös Vállalkozás 
záróértékelését. A záróértékelés 
eredményei bemutatásra kerülnek az 
Európai Parlament és a Tanács részére.

(3) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
végelszámolásától számított hat hónapon 
belül, de legkésőbb a mellékletben foglalt 
alapszabály 21. cikkében említett 
végelszámolási eljárás megindításától 
számított két éven belül a Bizottság 
előmozdítja az FCH2 Közös Vállalkozás 
külső záróértékelését, amely tartalmazza 
legalább az időközi értékelésben értékelt 
elemeket. A záróértékelés eredményei 
bemutatásra kerülnek az Európai Parlament 
és a Tanács részére.

Or. en

Módosítás 91
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozásnak 
nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó
mentesítés az Európai Parlament által a 
Tanács javaslatára a Bizottságnak 

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alóli mentesítést a Tanács 
ajánlására és az Európai Számvevőszék 
könyvvizsgálói jelentése alapján az 



PE524.727v01-00 38/69 AM\1011987HU.doc

HU

megadott mentesítés részét képezi, a
Szerződés 319. cikkében lefektetett 
eljárásnak megfelelően.

Európai Parlament adja meg az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 319. 
cikkében, valamint a 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 164–166. cikkében leírthoz 
hasonló eljárásnak megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a közös vállalkozásokra az Európai Parlament költségvetési ellenőrzése és 
politikai kontrollja mellett az Európai Számvevőszék pénzügyi ellenőrzései és ugyanazok a 
mentesítési eljárások vonatkozzanak, mint az Európai Bizottságra.

Módosítás 92
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozásnak 
nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítés az Európai Parlament által a 
Tanács javaslatára a Bizottságnak 
megadott mentesítés részét képezi, a 
Szerződés 319. cikkében lefektetett
eljárásnak megfelelően.

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozásnak 
nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács javaslatára az 
Európai Parlament adja meg az n+2 év 
május 15-e előtt az EUMSZ 319. cikkében
és a 966/2012/EU, Euratom rendelet 164. 
és 165. cikkében felvázolthoz, valamint az 
FCH 2 Közös Vállalkozás pénzügyi 
szabályaiban előírthoz hasonlítható 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 93
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Abban az esetben, ha az Európai 
Parlament nem adja meg a felelősség alóli 
mentesítést, az ügyvezető igazgató 
benyújtja lemondását az irányító 
testületnek, amely a körülmények 
függvényében értékeli a meghozandó 
döntést.

Or. fr

Indokolás

A mentesítési eljárás hitelessége érdekében fontos, hogy a mentesítés elutasításának 
következményei legyenek, és hogy az ügyvezető igazgató sorsáról az irányító testület döntsön. 
Ez az eljárás nem jelenti az ügyvezető igazgató felmentését, csupán arra kötelezi, hogy 
benyújtsa lemondását az irányító testületnek, amelynek döntenie kell a megteendő 
intézkedésről.

Módosítás 94
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közös vállalkozás személyzetének 
tagjai, az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület tagjai haladéktalanul bejelentik az 
OLAF-nak – anélkül, hogy e bejelentés 
miatt felelősségre vonhatók lennének – a 
feladataik vagy megbízatásuk ellátása 
során tudomásukra jutott csalásokat. 
Amennyiben e kötelezettségnek nem 
tesznek eleget, személyesen felelőssé 
válnak a tudomásukra jutott és az OLAF-
nak be nem jelentett csalás 
következményeiért.

Or. fr

Indokolás

A csalás elleni küzdelemnek prioritást kell képeznie az Unió számára. E cél eléréséhez 
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rendkívül hasznos ez a bejelentési eszköz, amely legalább egy tagállamban már működik.

Módosítás 95
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az FCH2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre a …./EU 
rendelet [a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályai] 
vonatkozik. Az említett rendeletnek 
megfelelően az FCH2 Közös Vállalkozás 
minősül a finanszírozó szervnek, és nyújt 
pénzügyi támogatást a közvetett 
cselekvések részére, a mellékletben foglalt 
alapszabály 1. cikkében foglaltak szerint.

Az FCH2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre a …./EU 
rendelet [a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályai] és az 
annak végrehajtásáról szóló bizottsági 
határozatok vonatkoznak. Az említett 
rendeletnek megfelelően az FCH2 Közös 
Vállalkozás minősül a finanszírozó 
szervnek, és nyújt pénzügyi támogatást a 
közvetett cselekvések részére, a 
mellékletben foglalt alapszabály 
1. cikkében foglaltak szerint.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak pontosítása, hogy a részvételi szabályokon túl a kapcsolódó 
végrehajtási aktusokat, például a pályázatok benyújtására, értékelésére, kiválasztására, 
valamint az odaítélési és értékelés-felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó szabályokat is 
alkalmazni kell. A részvételi szabályok 1. cikkének (1) bekezdése értelmében e szabályok csak 
a közvetett cselekvésekre vonatkoznak.

Módosítás 96
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A …/2013/EU rendelet [„Horizont 2020” 
keretprogram részvételi szabályai] 8. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a 
munkatervek előírhatnak olyan indokolt 
további feltételeket, amelyek összhangban 
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vannak a specifikus szakpolitikai 
követelményekkel vagy a munkatervben 
szereplő intézkedés jellegével és céljával, 
így többek között előírhatják azt is, hogy a 
koordinátoroknak az Uniótól eltérő tagok 
alapító szervezetének kelljen lennie. Ez a 
program során semmilyen körülmények 
között sem teremthet indokolatlan 
feltételeket, illetve nem akadályozhatja 
meg azt, hogy egy arra hajlandó jogalany 
egy tag alapító szervezetévé váljon; az 
FCH 2 Közös Vállalkozás időtartama alatt 
a nyitottság és átláthatóság elveit kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 97
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A …/2013/EU rendelet [„Horizont 2020” 
keretprogram részvételi szabályai] 8. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a 
munkatervek előírhatnak olyan indokolt 
további feltételeket, amelyek összhangban 
vannak a specifikus szakpolitikai 
követelményekkel vagy a munkatervben 
szereplő intézkedés jellegével és céljával, 
így többek között előírhatják azt is, hogy a 
koordinátornak az Uniótól eltérő tagok 
alapító szervezetének kell lennie.

Or. en

Módosítás 98
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átláthatóságnak és 
megkülönböztetésmentességnek a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 35. 
cikkében, 60. cikkének (1) bekezdésében 
és 128. cikke (1) bekezdésében, valamint 
az e rendelet 16. cikkében meghatározott 
elveivel összhangban az FCH 2 Közös 
Vállalkozás által szervezett pályázati 
felhívásokat a „Horizont 2020” 
résztvevőinek webalapú portálján
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramról folytatott háromoldalú tárgyalások során az intézmények 
megállapodtak abban, hogy előmozdítják a „Horizont 2020” alapján finanszírozott 
valamennyi pályázati lehetőség közötti nagyobb koherenciát. E célból a Bizottság ígéretet tett 
arra, hogy előmozdítja a közös technológiai kezdeményezések által szervezett pályázati 
felhívások közzétételét a „Horizont 2020” résztvevőinek portálján. Mindannyian elfogadták 
ezt a megközelítést. E módosítás célja, hogy az önként vállalt kötelezettséget jogi 
követelménnyé alakítsa át, garantálva kérelmezők egyszerű és elérhető tájékoztatását.

Módosítás 99
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 521/2008/EK rendelethez tartozó 
esetleges fel nem használt előirányzatok
átszállnak az FCH2 Közös Vállalkozásra.

(5) Csak azokat az elengedhetetlen 
előirányzatokat kell átcsoportosítani az
521/2008/EK rendelet szerinti fel nem 
használt előirányzatokból az FCH2 Közös 
Vállalkozáshoz, amelyek az FCH 1 Közös 
Vállalkozás pályázati felhívásaival 
kapcsolatos adminisztratív költségek 
fedezésére szolgálnak.

Or. en
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Módosítás 100
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyagi segítséget nyújt a kutatási és 
innovációs közvetett cselekvésekhez, 
elsősorban támogatások formájában;

a) anyagi segítséget nyújt a kutatási és 
innovációs közvetett cselekvésekhez, 
elsősorban a résztvevőknek szóló nyílt 
felhívásokon keresztül odaítélt 
támogatások formájában;

Or. en

Módosítás 101
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítja a pályázati felhívások 
megfelelő idejű közlését, a jogi 
dokumentáció elérhetőségét, az értékelési 
folyamatokat és az eredmények 
átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 102
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jelen alapszabály jóváhagyó levél
útján történő elfogadásától a New Energy 
World Industry Grouping AISBL, egy 
Belgium jogszabályai szerint létrejött 
nonprofit szervezet (regisztrációs szám: 

b) a jelen alapszabálynak az irányító 
testület által megbízott hatóság határozata
útján történő elfogadásától a New Energy 
World Industry Grouping AISBL, egy 
Belgium jogszabályai szerint létrejött 
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890025478, melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található) (a 
továbbiakban: Ipari Csoport), és

nonprofit szervezet (regisztrációs szám: 
890025478, melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található) (a 
továbbiakban: Ipari Csoport), és

Or. fr

Módosítás 103
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelen alapszabály jóváhagyó levél
útján történő elfogadásától a New 
European Research Grouping on Fuel Cells 
and Hydrogen AISBL, egy Belgium 
jogszabályai szerint létrejött nonprofit 
szervezet (regisztrációs szám: 
0897.679.372, melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található) (a 
továbbiakban: Kutatási Csoport).

c) a jelen alapszabálynak a tanácskozást 
követően az irányításért felelős testület 
általi elfogadásától a New European 
Research Grouping on Fuel Cells and 
Hydrogen AISBL, egy Belgium 
jogszabályai szerint létrejött nonprofit 
szervezet (regisztrációs szám: 
0897.679.372, melynek állandó irodája 
Brüsszelben (Belgium) található) (a 
továbbiakban: Kutatási Csoport).

Or. fr

Módosítás 104
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozás bármely 
tagja megszüntetheti a tagságát. A tagság 
megszüntetése a többi tagnak küldött 
értesítéstől számítva lép életbe, és 
visszavonhatatlan. A volt tagot ettől 
kezdve semmilyen kötelezettség nem 
terheli azokon kívül, amelyeket az FCH2 
Közös Vállalkozás a tagság megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy nála 

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozás bármely 
tagja megszüntetheti a tagságát. A tagság 
megszüntetése a többi tagnak küldött 
értesítéstől számítva lép életbe, és 
visszavonhatatlan. A volt tagot ettől 
kezdve semmilyen kötelezettség nem 
terheli azokon kívül, amelyeket az FCH2 
Közös Vállalkozás a tagság megszűnését 
megelőzően jóváhagyott vagy nála 
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felmerültek. felmerültek. A tagság megszüntetése 
esetén pénzügyi kötelezettségei 
kiegyenlítése céljából elszámolást 
készítenek a tagságát megszüntető tag és 
az FCH2 Közös Vállalkozás között.

Or. fr

Módosítás 105
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az irányító testület a kérelmet annak 
figyelembevételével bírálja el, hogy 
mennyire releváns és milyen hozzáadott 
értéket képvisel a jelentkező az FCH 
Közös Vállalkozás céljainak elérése 
tekintetében. Ezt követően dönt a 
kérelemről. Az új tagok elfogadására 
vonatkozó szabályoknak nyilvánosnak és 
átláthatónak kell lenniük, nem 
teremthetnek indokolatlan akadályokat, 
továbbá az esetleges elutasítást írásban 
megfelelően indokolni kell, valamint azt a 
jelölt és az államok képviselői 
csoportjának rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 106
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az FCH2 Közös Vállalkozásban való 
tagság kizárólag az irányító testület 
előzetes beleegyezésével ruházható át 

(2) Az FCH2 Közös Vállalkozásban való 
tagság kizárólag az irányító testület 
előzetes beleegyezésével ruházható át 
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harmadik félre. harmadik félre. E beleegyezésről 
tájékoztatni kell a Bizottságot, amely 
kifogásolási joggal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 107
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság három képviselője; a) a Bizottság öt képviselője;

Or. en

Indokolás

Az előző finanszírozási időszakban a Bizottságnak öt képviselője volt.

Módosítás 108
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a szavazati jogok 50%-át
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. Az Ipari Csoport a szavazati 
jogok 43 %-át, a Kutatási Csoport a 7 %-át 
birtokolja. A tagok maximálisan 
törekednek a konszenzus elérésére. 
Amennyiben konszenzus nem érhető el, az 
irányító testület legalább az összes szavazat 
75%-os többségével hozza meg a 
határozatát, beleszámítva a távol lévők 
szavazatait is.

(1) A Bizottság a szavazati jogok 51%-át
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. Az Ipari Csoport a szavazati 
jogok 42 %-át, a Kutatási Csoport a 7 %-át 
birtokolja. A tagok maximálisan 
törekednek a konszenzus elérésére. 
Amennyiben konszenzus nem érhető el, az 
irányító testület legalább az összes szavazat 
75%-os többségével hozza meg a 
határozatát, beleszámítva a távol lévők 
szavazatait is.

Or. en
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Módosítás 109
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az államok képviselői csoportjának 
elnöke megfigyelőként vehet részt az 
irányító testület ülésein.

Az államok képviselői csoportjának elnöke 
jogosult részt venni az irányító testület 
ülésein és az ott folyó tanácskozásban, 
szavazati joga azonban nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, valamint a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése szerint a második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó testületei. E feladatuk megfelelő 
ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testület ülésein és az ott folyó tanácskozásokban 
való részvételre. Ennek során a két testületet tanácsadói és felszólalási jog illeti meg.

Módosítás 110
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 pont – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság elnöke jogosult
részt venni az irányító testület ülésein és 
az ott folyó tanácskozásokban, szavazati 
joga azonban nincs.

Or. en

Módosítás 111
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 pont – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein és a 
tanácskozásokban, szavazati joga azonban 
nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, valamint a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése szerint a második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó testületei. E feladatuk megfelelő 
ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testület ülésein és az ott folyó tanácskozásokban 
való részvételre. Ennek során a két testületet tanácsadói és felszólalási jog illeti meg.

Módosítás 112
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 pont – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekelt fórumának elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein és a 
tanácskozásokban szavazati joga azonban 
nincs.

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportja, valamint a tudományos bizottság és az érdekeltek fóruma az 
alapszabály 4. cikkének (2) bekezdése szerint a második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó testületei. E feladatuk megfelelő 
ellátásához fel kell jogosítani őket az irányító testület ülésein és az ott folyó tanácskozásokban 
való részvételre. Ennek során a két testületet tanácsadói és felszólalási jog illeti meg.

Módosítás 113
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 3 pont – 6 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányító testület elfogadja saját 
eljárásrendjét.

Az irányító testület elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját 
eljárásrendjét.

Or. en

Módosítás 114
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság azáltal biztosítja a 
„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységei és a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
tevékenységei közötti folyamatos 
összhangot, hogy rendszeresen 
meghatározza a lehetséges kölcsönös 
kiegészítéseket és szinergiákat, többek 
között a kívánatos átfedéseket, valamint 
hivatalos koordinációs eljárást folytat a 
keretprogram hatálya alá tartozó, 
együttműködésen alapuló kutatás kutatási 
prioritásainak és a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
hatálya alá tartozó tevékenységeknek az 
összehangolása céljából.

Or. en

Indokolás

A keretprogram hatálya alá tartozó kutatási tevékenységeket és a KTK-k keretében végzett 
tevékenységeket mielőbb össze kell hangolni, ideértve a kívánatos átfedések, a szükséges 
szinergiák és kölcsönös kiegészítések kezelését is. E feladat ellátására természetesen a 
Bizottság a legalkalmasabb, mivel a KTK-k irányítási struktúrájában betöltött szerepe (a 
szavazatok 50 %-a) biztosítja számára az ehhez szükséges eszközöket.



PE524.727v01-00 50/69 AM\1011987HU.doc

HU

Módosítás 115
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) nyílt és átlátható eljárásokat fogad el 
és tesz nyilvánosan elérhetővé az arra 
hajlandó jogalanyok számára, hogy a 
Közös Vállalkozás valamely tagjának 
alkotó szervezetei legyenek;

Or. en

Módosítás 116
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kinevezi és felmenti az ügyvezető 
igazgatót, meghosszabbítja az ügyvezető 
igazgató kinevezését, valamint útmutatást 
nyújt számára és nyomon követi a 
teljesítményét;

e) kinevezi és visszahívja az ügyvezető 
igazgatót, meghosszabbítja az ügyvezető 
igazgató kinevezését, valamint útmutatást 
nyújt számára és nyomon követi a 
teljesítményét;

Or. fr

Módosítás 117
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a független könyvvizsgálati szerv 
nyilvános pályázati felhívás alapján 
történő kijelölése, amelynek feladata lesz,
hogy a 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 



AM\1011987HU.doc 51/69 PE524.727v01-00

HU

cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Or. fr

Indokolás

A beszámolót jóváhagyó döntéshozó szerv feladata, hogy kijelölje a független könyvvizsgálati 
szervet, amelynek feladata lesz, hogy a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 60. cikkének (5) bekezdésében meghatározott véleményt benyújtsa. Az átláthatóság 
érdekében javasoljuk, hogy a kijelölés nyilvános pályázati felhívás alapján történjen.

Módosítás 118
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) jóváhagyja a felhívásokat és adott 
esetben az azokhoz kapcsolódó pályázási, 
kiértékelési, kiválasztási, elbírálási és 
felülvizsgálati eljárásokat;

l) jóváhagyja a felhívásokat;

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó pályázatok benyújtására, értékelésére, 
kiválasztására, valamint az odaítélési és felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó szabályok 
értelemszerűen alkalmazandók.

Módosítás 119
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) jóváhagyja a felhívásokat és adott 
esetben az azokhoz kapcsolódó pályázási, 
kiértékelési, kiválasztási, elbírálási és 
felülvizsgálati eljárásokat;

l) az azokhoz kapcsolódó pályázási, 
kiértékelési, kiválasztási, elbírálási és 
felülvizsgálati eljárásokat, valamint az 
átláthatósági normákat;
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Or. en

Módosítás 120
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) jóváhagyja a finanszírozásra 
kiválasztott cselekvések listáját;

m) jóváhagyja a finanszírozásra 
kiválasztott cselekvések listáját egy 
független szakértői testület által a 
[…..]/2013/EU rendelet [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi szabályai] 
37. cikkével összhangban készített rangsor 
alapján;

Or. en

Módosítás 121
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 pont – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) rendszeresen tájékoztatja az államok 
képviselőinek csoportját, a tudományos 
bizottságot és az érdekeltek fórumát a 
tanácsadó szerepükkel kapcsolatban 
jelentőséggel bíró minden ügyben;

Or. en

Indokolás

Az államok képviselői csoportjának, a tudományos bizottságnak és az érdekeltek fórumának a 
második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó 
testületeként rájuk háruló feladatok megfelelő ellátása érdekében minden vonatkozó kérdésről 
megfelelő információkat kell kapniuk.
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Módosítás 122
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 rész – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően. Adott 
esetben a Bizottság bevonja az FHC2 
Közös Vállalkozás egyéb tagjainak 
képviseletét a kiválasztási folyamatba.

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, egy nyílt, átlátható 
kiválasztási folyamatot követően. Adott 
esetben a Bizottság bevonja az FHC2 
Közös Vállalkozás egyéb tagjainak 
képviseletét a kiválasztási folyamatba. Az 
Európai Parlament kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 123
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyvezető igazgató önállóan 
ellátott feladatai különösen következők:

(4) Az ügyvezető igazgató feladatai 
különösen következők:

Or. fr

Indokolás

Az ügyvezető igazgatónak nem kell függetlennek lennie: a személyzethez hasonlóan ő is az 
irányító testületnek, és különösen – általában véve – az Unió és az egyéb résztvevők 
érdekeinek van alárendelve.

Módosítás 124
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jóváhagyásra az irányító testület elé 
terjeszti az éves beszámolót;

c) az éves beszámolók elkészítése az 
irányító testület általi jóváhagyásra való 
benyújtás céljából;

Or. fr

Módosítás 125
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a kutatási és fejlesztési tevékenységek 
terén elért előrelépést ismertető éves 
jelentés kidolgozása a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
kommunikációs osztályával 
együttműködésben.

Or. en

Indokolás

Javasolt a KTK-val kapcsolatos előrelépésre és annak teljesítményére vonatkozó több és 
könnyebben elérhető információ rendszeres terjesztése, ez ugyanis javítja a KTK láthatóságát, 
és felhívja a nagyközönség figyelmét az általa elért eredményekre.

Módosítás 126
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a nyilvános pályázati felhívás 
megszervezése, amely alapján az irányító 
testület kijelöli a független könyvvizsgálati 
szervet, amelynek feladata lesz, hogy a 
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966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Or. fr

Módosítás 127
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 pont – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) megfelelő időben nyomon követi az 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
záróértékeléséből, a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
időközi értékeléséből vagy a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
tevékenységeinek egyéb releváns 
értékeléseiből adódó ajánlásokat;

Or. en

Indokolás

A hivatalos tervezett értékelések megfelelő hatásának biztosítása és a Közös Vállalkozás 
magasabb színvonalú irányítása érdekében az ügyvezető igazgatónak felelősséget kell 
vállalnia a vonatkozó ajánlásokat követő intézkedések megvalósításáért.

Módosítás 128
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az éves munkatervben rögzítettek szerint 
kezeli a felhívásokat, valamint a 

b) a munkatervben rögzítettek szerint 
kezeli a felhívásokat, beleértve a független 
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megállapodásokat vagy határozatokat, 
ideértve azok koordinálását;

szakértői testület által végzett értékelést is, 
és kezeli a megállapodásokat vagy 
határozatokat, ideértve azok koordinálását;

Or. en

Módosítás 129
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) felügyeli a Közös Vállalkozás 
tevékenységeiben való széles körű 
részvétellel kapcsolatos információs és 
promóciós rendszert, nevezetesen a 
pályázati felhívásokat, beleértve nemzeti 
kapcsolattartó pontok rendszeréhez 
fűződő kapcsolatokat is;

Or. en

Módosítás 130
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság maximális
létszáma kilenc fő. Tagjai közül választja 
meg az elnökét.

1. A tudományos bizottság létszáma 28 fő, 
azaz tagállamonként egy-egy fő, akiket két 
évre neveznek ki, amely időtartam 
megújítható. A csoport tagjai közül 
választja meg az elnökét egy évre. 
Összetétele, a Horizont 2020 
keretprogram 16. cikkének megfelelően, 
tiszteletben tartja a nemek közötti 
egyenlőséget.

Or. ro
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Módosítás 131
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, az ipar és a 
szabályozó szervek világszerte elismert 
szakértőit. A tudományos bizottság 
tagjainak együttesen olyan tudományos 
kompetenciával és szakértelemmel kell 
rendelkezniük, mely alapján tudományos 
alapú ajánlásokat tehetnek az FCH2 Közös 
Vállalkozás felé.

2. Tagjainak kiegyensúlyozott módon kell 
képviselniük a tudomány, az ipar és a 
szabályozó szervek világszerte elismert 
szakértőit. A tudományos bizottság 
tagjainak együttesen olyan tudományos 
kompetenciával és szakértelemmel kell 
rendelkezniük, mely alapján tudományos 
alapú ajánlásokat tehetnek az FCH2 Közös 
Vállalkozás felé. Összetételében 
törekednek a nemek közötti egyenlőség 
elérésére a …/2013/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogram] 16. 
cikkének megfelelően.

Or. en

Módosítás 132
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanácsot ad az éves munkatervbe 
bekerülő tudományos prioritásokkal 
kapcsolatban;

a) tanácsot ad az éves munkatervbe 
bekerülő tudományos prioritásokkal 
kapcsolatban, a felhívások szövegének 
kidolgozását is ideértve;

Or. en

Módosítás 133
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 pont – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tanácsot ad a stratégiai kutatási 
menetrend keretében kezelendő
tudományos prioritásokkal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 134
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tudományos bizottság évente legalább 
egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

Or. en

Módosítás 135
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tudományos bizottság évente legalább 
egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

Or. en

Módosítás 136
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tudományos bizottság évente legalább 
egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

Or. en

Módosítás 137
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tudományos bizottság rendszeres 
tájékoztatást kap különösen a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételről, az egyes 
felhívások és projektvégrehajtások 
eredményéről, a más kapcsolódó uniós 
programokkal való szinergiákról, az FCH 
2 költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztéséről és hasznosításáról.

Or. en

Indokolás

A második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó 
testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása érdekében a tudományos bizottságnak 
minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell kapnia.

Módosítás 138
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tudományos bizottság elfogadja saját 
eljárásrendjét.

7. A tudományos bizottság elfogadja és 
nyilvánosan elérhetővé teszi saját 
eljárásrendjét.

Or. en

Módosítás 139
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület, vagy azok képviselője.

2. Az államok képviselőinek csoportja 
évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést 
az elnök hívja össze. Az üléseken részt 
vesz az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület, vagy azok képviselője.

Or. en

Módosítás 140
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolat a „Horizont 2020” 
keretprogrammal;

c) a „Horizont 2020” keretprogramnak 
való megfelelés;

Or. en

Módosítás 141
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 pont – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak ajánlhatósága, hogy bevonják-e 
az FCH 2 Közös Vállalkozás alá tartozó 
adott kutatási prioritást a „Horizont 
2020” rendszeres felhívásaiba, hogy több 
szinergiát alakítsanak ki a stratégiai 
jelentőségű kutatási és innovációs 
tevékenységekkel;

Or. en

Módosítás 142
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 5 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államok képviselőinek csoportja 
rendszeres tájékoztatást kap különösen a 
második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételről, az egyes 
felhívások és projektvégrehajtások 
eredményéről, a más kapcsolódó uniós 
programokkal való szinergiákról, a 
második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztéséről és hasznosításáról.

Or. en

Indokolás

A második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó 
testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása érdekében az államok képviselői 
csoportjának minden vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell kapnia.
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Módosítás 143
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az államok képviselőinek csoportja 
elfogadja saját eljárásrendjét.

6. Az államok képviselőinek csoportja 
elfogadja és nyilvánosan elérhetővé teszi
saját eljárásrendjét.

Or. en

Módosítás 144
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Annak érdekében, hogy az államok 
képviselői csoportja ellássa az e cikk 3., 4. 
és 5. pontja szerinti kötelességeit, az 
ügyvezető igazgatónak rendszeresen a 
rendelkezésére kell bocsátania minden 
fontos információt a felhívások 
eredményeivel, az országok részvételével 
és a résztvevőkkel kapcsolatban, beleértve 
a pénzügyi adatokat és a tagok részletezett 
természetbeni hozzájárulásait is.

Or. en

Módosítás 145
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az érdekeltek fóruma tájékoztatást kap 
az FCH2 Közös Vállalkozás 

2. Az érdekeltek fóruma rendszeres
tájékoztatást kap, különösen a második 
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tevékenységeiről, és felkérést kap 
észrevételek tételére.

Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
által finanszírozott közvetett 
cselekvésekben való részvételről, az egyes 
felhívások és projektvégrehajtások 
eredményéről, a más kapcsolódó uniós 
programokkal való szinergiákról, az FCH 
2 költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztéséről és hasznosításáról, és 
felkérést kap észrevételek tételére.

Or. en

Indokolás

A második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tanácsadó 
testületeként rá háruló feladat megfelelő ellátása érdekében az érdekeltek fórumának minden 
vonatkozó kérdésről megfelelő információkat kell kapnia.

Módosítás 146
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az érdekeltek fóruma tájékoztatást kap 
az FCH2 Közös Vállalkozás 
tevékenységeiről, és felkérést kap 
észrevételek tételére.

2. Az érdekeltek fóruma rendszeres 
tájékoztatást kap az FCH2 Közös 
Vállalkozás tevékenységeiről, és felkérést 
kap észrevételek tételére.

Or. en

Módosítás 147
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. Amennyiben az FHC2 Közös 
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Vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű 
határidőt állapít meg a mulasztás 
pótlására. Amennyiben a mulasztás 
pótlására a megadott határidőn belül nem 
kerül sor, az ügyvezető igazgató összehívja 
az irányító testületet annak eldöntésére, 
hogy a mulasztást elkövető tag tagságát 
megszüntetik-e vagy hoznak-e más 
intézkedést, amíg a kötelezettségek 
teljesítése meg nem történik. Az irányító 
testület első lépésben, a meghallgatását és 
a rendezési eljárás felajánlását követően 
felfüggesztheti annak a tagnak a szavazati 
jogát, aki nem tesz eleget 
kötelezettségeinek.

Or. fr

Módosítás 148
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 1 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a finanszírozásra kiválasztott 
cselekvések, a résztvevők típusa szerint 
lebontva, ideértve a kkv-kat is, valamint 
országok szerinti bontásban, megadva az 
FCH2 Közös Vállalkozás által az egyes 
résztvevőknek és cselekvéseknek nyújtott 
hozzájárulást;

c) a finanszírozásra kiválasztott 
cselekvések, a résztvevők típusa szerint 
lebontva, ideértve a kkv-kat is, 
országstatisztikák, valamint az FCH2 
Közös Vállalkozás által az egyes 
résztvevőknek és cselekvéseknek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás megadása;

Or. en

Módosítás 149
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az FCH2 Közös Vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

3. Az FCH2 Közös Vállalkozás évente 
jelentést nyújt be a Bizottság és a 
költségvetési hatóságok számára.

Minden egyes költségvetési év vége után 
két hónapon belül az ügyvezető igazgató 
benyújtja a Számvevőszéknek az éves 
beszámolót és a mérleget. A Számvevőszék 
ellenőrzéseket végezhet, a helyszíni 
ellenőrzéseket is beleértve.

Or. en

Módosítás 150
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
elszámolását független könyvvizsgáló 
szervezet vizsgálja meg, a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

(4) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
elszámolását a Számvevőszék vizsgálja 
meg a mentesítési eljárás keretében. A 
Számvevőszék tevékenysége során
figyelembe veszi a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikke (5) bekezdésének megfelelően
véleménynyilvánítási kötelezettséggel 
rendelkező független könyvvizsgáló 
szervezet vizsgálatait.

Or. fr

Módosítás 151
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az FCH2 Közös Vállalkozás 
elszámolását független könyvvizsgáló 
szervezet vizsgálja meg, a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

4. Az FCH2 Közös Vállalkozás 
elszámolását a Számvevőszék vizsgálja 
meg a Szerződés 287. cikkének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 152
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az FCH2 Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. en

Módosítás 153
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az FCH2 Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

törölve

Or. fr

Módosítás 154
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 rész – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Számvevőszék különleges éves 
jelentést készít a második 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös
Vállalkozásról.

Or. en

Módosítás 155
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az FCH2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogadhat el a tagokra, 
a szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. 
Ezeknek a szabályoknak tartalmazniuk kell 
olyan rendelkezéseket, melyek kizárják a 
tagoknak az irányító testületet alkotó 
képviselőit érintő összeférhetetlenséget.

2. Az FCH2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete szabályokat fogad el a tagokra, a 
szervekre és a személyi állományra 
vonatkozóan az összeférhetetlenség 
megelőzésére és kezelésére céljából. 
Ezeknek a szabályoknak tartalmazniuk kell 
olyan rendelkezéseket, melyek kizárják a 
tagoknak az irányító testületet alkotó 
képviselőit érintő összeférhetetlenséget.

Or. en

Módosítás 156
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 21 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
végelszámolásakor a közös vállalkozás 
eszközei szolgálnak a kötelezettségei és a 
végelszámolási költségek fedezeteként. Az 
esetleges fennmaradó rész felosztásra kerül 
a végelszámoláskor meglévő tagok között, 

(4) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
végelszámolásakor a közös vállalkozás 
eszközei szolgálnak a kötelezettségei és a 
végelszámolási költségek fedezeteként. Az 
esetleges fennmaradó rész felosztásra kerül 
a végelszámoláskor meglévő tagok között, 
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az FCH2 Közös Vállalkozásnak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásuk arányában. A 
felosztás során az Uniónak jutó részt az 
Unió költségvetésébe kell visszavezetni.

az FCH2 Közös Vállalkozásnak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásuk arányában. A 
felosztás során az Uniónak jutó részt az 
Unió költségvetésén belül a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását 
szolgáló egyedi programba kell 
visszavezetni.

Or. fr

Indokolás

Az esetlegesen fennmaradó részt értelemszerűen a „Horizont 2020” keretprogramba kell 
visszavezetni.

Módosítás 157
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1.4.3

A Bizottság által javasolt szöveg
1.4.3. Eredmény- és hatásmutatók 

Egy a program sajátos céljaihoz igazodó mennyiségi és minőségi teljesítménymutatókból 
(KPI) álló szett kerül kidolgozásra az FCH2 Közös Vállalkozás nyomon követésére a 
2014-2020 közötti időszakban.

Terület KPI leírása Elérendő cél Mikor?

1. működési cél

Köz- és magánszektor ráfordításai a 
K+F, innovációs és korai bevezetési 
tevékenységek terén Európában (a k.v. 
hatására)

> 1,4 milliárd € 
2014 és 2020 

között 
2020-ig

2. működési cél kkv-k részvétele a k.v. programjában ≥25% Minden CfP

3. működési cél

FCH2 K.V. demonstrációs projektek 
megvalósítása a tagállamokban és az 
uniós strukturális alapok által 
támogatott régiókban

7 projekt 2020-ig

4. működési cél

Támogatás létrejöttének időigénye (a 
pályázat lezárásától a támogatás 
aláírásáig)

Kifizetésig eltelő idő

kevesebb mint 
180 nap

kevesebb mint 
90 nap

Minden CfP

Módosítás
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1.4.3. Eredmény- és hatásmutatók 

Egy a program sajátos céljaihoz igazodó mennyiségi és minőségi 
teljesítménymutatókból (KPI) álló szett kerül kidolgozásra az FCH2 Közös 
Vállalkozás nyomon követésére a 2014-2020 közötti időszakban.

Terület KPI leírása Elérendő cél Mikor?

1. működési cél

Köz- és magánszektor ráfordításai a 
K+F, innovációs és korai bevezetési 
tevékenységek terén Európában (a 
k.v. hatására)

> 1,4 milliárd € 
2014 és 2020 

között 
2020-ig

2. működési cél kkv-k részvétele a k.v. 
programjában ≥25% Minden CfP

3. működési cél

FCH2 K.V. demonstrációs 
projektek megvalósítása a 
tagállamokban és az uniós 
strukturális alapok által támogatott 
régiókban

35 projekt 2020-ig

4. működési cél

Támogatás létrejöttének időigénye 
(a pályázat lezárásától a támogatás 
aláírásáig)

Kifizetésig eltelő idő

kevesebb mint 
180 nap

kevesebb mint 
90 nap

Minden CfP

Or. en


