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Módosítás 18
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013…-i .../2013/EU rendeletével20

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célja, hogy a közszektoron 
belüli társulások megerősítése által 
nagyobb hatást gyakoroljon a kutatásra és 
az innovációra, például az EUMSZ 185. 
cikke értelmében vett, több tagállam által 
indított programokban való uniós részvétel 
révén.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013…-i .../2013/EU rendeletével20

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) szorosabb szinergiák 
kialakításával, a koordináció fokozásával, 
valamint a nemzetközi, nemzeti és 
regionális kutatási programok közötti 
felesleges átfedések elkerülésével fokozni 
kívánja a kutatásra és az innovációra 
kifejtett hatását. A közszektoron belüli,
például az EUMSZ 185. cikke értelmében 
vett, több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel révén 
alakult társulásoknak meg kell 
valósítaniuk e célokat, meg kell felelniük 
a rendeletben – és különösen annak 20. 
cikkében – előírt feltételeknek, és teljes 
mértékben be kell tartaniuk a Horizont 
2020 általános alapelveit.

__________________ __________________
20 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 20 HL … [Horizont 2020 keretprogram]

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a 
közszférán belüli partnerségeket (P2P-ket) és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott 
fontos elveket hangsúlyozza.

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2012 áprilisában jelentést 
nyújtott be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz az Eurostars közös program 
időközi értékeléséről22, amelyet független 
szakértők csoportja végzett el két évvel a 
program kezdete után. A szakértők 
véleménye szerint az Eurostars program 
eléri céljait, hozzáadott értéket képez a 
kutatást végző európai kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) számára, és 2013 után is folytatni kell. 
Több ajánlást is megfogalmaztak a 
program továbbfejlesztésére, amelyek 
főként ahhoz kapcsolódnak, hogy jobban 
kell integrálni a nemzeti programokat, 
valamint javítani kell az operatív 
teljesítményt annak érdekében, hogy 
lerövidüljön a szerződéskötésig eltelő idő, 
és átláthatóbbá váljanak az eljárások.

(4) A Bizottság 2012 áprilisában jelentést 
nyújtott be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz az Eurostars közös program 
időközi értékeléséről22, amelyet független
szakértők csoportja végzett el két évvel a 
program kezdete után. A szakértők 
véleménye szerint az Eurostars program 
eléri céljait, hozzáadott értéket képez a 
kutatást végző európai kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) számára, és 2013 után is folytatni kell. 
Továbbá szerintük a program igazodik a 
K+F tevékenységet folytató kkv-k valós 
szükségeleteihez, jelentős számú 
finanszírozási kérelem érkezett és a 
támogatásra jogosultnak ítélt projektek 
együttes költségvetése meghaladja a 
költségvetésben eredetileg e célhoz rendelt 
összeget. Több ajánlást is megfogalmaztak 
a program továbbfejlesztésére, amelyek 
főként ahhoz kapcsolódnak, hogy jobban 
kell integrálni a nemzeti programokat, 
valamint javítani kell az operatív 
teljesítményt annak érdekében, hogy 
lerövidüljön a szerződéskötésig eltelő idő, 
és átláthatóbbá váljanak az eljárások.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 2011. április 8. 22 COM(2011)0186, 2011. április 8.

Or. ro

Módosítás 20
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
2013/…/EU tanácsi határozat24 értelmében 

(6) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013.….-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
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támogatni lehet azt a cselekvést, amely az 
Eurostars közös programra épül, és amely 
az időközi értékelésben meghatározott 
módosított irányvonalat követi.

végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
2013/…/EU tanácsi határozat24 értelmében 
támogatni lehet azt a cselekvést, amely az 
Eurostars közös programra épül, és amely 
az időközi értékelésben meghatározott 
módosított irányvonalat követi.

__________________ __________________
24 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

24 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 20. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából.

Módosítás 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európa 2020 stratégiával, a 
kapcsolódó „Innovatív Unió” elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel,25 valamint a 
„Megerősített partnerség az európai 
kutatási térségben a kiválóság és a 
növekedés támogatására” című 
közleménnyel26 összhangban álló 
Eurostars 2 program (a továbbiakban: 
Eurostars 2) célja a különböző területeken 
kutatást végző kkv-k támogatása a 
piacorientált kutatási projektjeik 
társfinanszírozása révén, célterülettől 
függetlenül. A program a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott „vezető 
szerep az alaptechnológiák területén” 
célkitűzés keretében végrehajtott 
tevékenységekkel kombinálva hozzájárul 
majd a keretprogram „Ipari vezető szerep” 
részének végrehajtásához, amelynek célja, 

(7) Az Európa 2020 stratégiával, a 
kapcsolódó „Innovatív Unió” elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel,25 valamint a 
„Megerősített partnerség az európai 
kutatási térségben a kiválóság és a 
növekedés támogatására” című 
közleménnyel26 összhangban álló 
Eurostars 2 program (a továbbiakban: 
Eurostars 2) célja a különböző területeken 
kutatást végző kkv-k támogatása a 
piacorientált kutatási projektjeik 
társfinanszírozása révén, célterülettől 
függetlenül. A program a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott „vezető 
szerep az alaptechnológiák területén” 
célkitűzés keretében végrehajtott 
tevékenységekkel kombinálva hozzájárul 
majd a keretprogram „Ipari vezető szerep” 
részének végrehajtásához, amelynek célja, 
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hogy felgyorsítsa az olyan technológiák és 
innovatív megoldások kifejlesztését, 
amelyekre a jövő vállalkozásai 
támaszkodhatnak, és amelyek az innovatív 
európai kkv-kat segítik abban, hogy 
világviszonylatban vezető cégekké 
fejlődjenek. Az előző Eurostars 
programhoz képest előrelépés, hogy az 
Eurostars 2 esetében lerövidül a 
támogatások odaítélésre szánt időtartam, 
továbbá erősebb integráció és átláthatóbb 
és hatékonyabb igazgatási struktúra jön 
létre, ami végső soron a kutatást végző 
kkv-k javát szolgálja.

hogy felgyorsítsa az olyan technológiák és 
innovatív megoldások kifejlesztését, 
amelyekre a jövő vállalkozásai 
támaszkodhatnak, és amelyek az innovatív 
európai kkv-kat segítik abban, hogy 
világviszonylatban vezető cégekké 
fejlődjenek. Az előző Eurostars 
programhoz képest előrelépés, hogy az 
Eurostars 2 esetében lerövidül a 
támogatások odaítélésre szánt időtartam, 
továbbá erősebb integráció és átláthatóbb 
és hatékonyabb igazgatási struktúra jön 
létre, ami végső soron a kutatást végző 
kkv-k javát szolgálja. Az alulról felfelé 
építkező jelleg és az üzleti élet 
szempontjaihoz igazodó, főként a korábbi 
Eurostars programból fakadó piaci 
lehetőségekre összpontosító menetrend 
megtartása alapvetően fontos az 
Eurostars 2 sikeréhez.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 végleges, 2010. október 
6.

25 COM(2010)0546, 2010. október 6.

26 COM(2012) 392 final, 2012. július 17. 26 COM(2012)0392, 2012. július 17.

Or. en

Indokolás

Az Eurostars program sikerének kulcsa egyrészt alulról felfelé építkező jellege, másrészt az 
üzleti élet szempontjaihoz igazodó menetrendje volt.

Módosítás 22
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és 
harmonizációját, a „Horizont 2020” 
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keretprogramból finanszírozott 
közszektoron belüli társulások időtartamát 
össze kell hangolni a keretprogram 
időtartamával, elkerülve ezáltal, hogy két 
párhuzamos szabályrendszer legyen 
hatályban és ehhez kapcsolódóan a 
résztvevőkre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek;

Or. en

Módosítás 23
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A részt vevő országok az Eurostars 2 
időtartama alatt (2014–2024) hozzá 
kívánnak járulni az Eurostars 2 
végrehajtásához.

(9) A részt vevő országok az Eurostars 2 
időtartama alatt (2014-2020) hozzá 
kívánnak járulni az Eurostars 2 
végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A közszférán belüli partnerségek két generációjának párhuzamos jelenléte a 2020 utáni 
pályázatkiírások során adminisztratív terhet jelentene, tovább bonyolítaná az EU 
kutatásfinanszírozási rendszerének összetettségét, és elrejtené az éves finanszírozási kiadások 
tényleges összegét. A P2P-k időkeretét ennélfogva össze kell hangolni a „Horizont 2020” 
keretprogram és a jövőbeni keretprogramok időtartamával.

Módosítás 24
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Bármely olyan Eureka-tagország 
vagy ahhoz társult ország, amely nem 
társult a „Horizont 2020” 
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keretprogramhoz, társulhat az Eurostars 2 
programhoz.

Or. en

Módosítás 25
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kutatást végző kkv”: olyan kkv, amely 
forgalmának legalább 10%-át újra 
befekteti kutatási-fejlesztési 
tevékenységbe, vagy a teljes munkaidős
egyenérték (FTE) legalább 10%-át 
kutatási-fejlesztési tevékenységre fordítja.

2. „kutatást és fejlesztést végző kkv”: olyan 
kkv, amely a forgalmának legalább 10%-át
kutatási és fejlesztési tevékenységekbe 
forgatja vissza vagy a teljes munkaidős
egyenértékének legalább 10%-át kutatási 
és fejlesztési tevékenységekre fordítja, 
vagy amelynek (a legfeljebb 100 teljes 
munkaidős egyenértékkel rendelkező kkv-
k esetében) legalább 5, illetve (a több mint 
100 teljes munkaidős egyenértékkel 
rendelkező kkv-k esetében) legalább 10 
teljes munkaidős alkalmazottja 
foglalkozik kutatással és fejlesztéssel.

Or. en

Módosítás 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kutatást végző kkv”: olyan kkv, amely 
forgalmának legalább 10%-át újra 
befekteti kutatási-fejlesztési 
tevékenységbe, vagy a teljes munkaidős
egyenérték (FTE) legalább 10%-át 
kutatási-fejlesztési tevékenységre fordítja.

2. „kutatást végző kkv”: olyan kkv, amely
a forgalmának legalább 10%-át kutatási és 
fejlesztési tevékenységekbe forgatja vissza
vagy a teljes munkaidős egyenértékének 
legalább 10%-át kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre fordítja, vagy amelynek 
(a legfeljebb 100 teljes munkaidős 
egyenértékkel rendelkező kkv-k esetében) 
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legalább 5, illetve (a több mint 100 teljes 
munkaidős egyenértékkel rendelkező kkv-
k esetében) legalább 10 teljes munkaidős 
alkalmazottja foglalkozik kutatással és 
fejlesztéssel.

Or. en

Indokolás

Ez jelentős támogatást jelent a hagyományos, gyakran munkaerő-igényes és kevés (10%-nál 
kevesebb) K+F teljes munkaidős egyenértékkel rendelkező ágazatoknak, például a gyártásnak 
és az agráriparnak, és lehetővé teszi számukra, hogy részt vegyenek nemzetközi K+F 
együttműködésekben. 

Módosítás 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kutatást végző kkv”: olyan kkv, amely 
forgalmának legalább 10%-át újra 
befekteti kutatási-fejlesztési 
tevékenységbe, vagy a teljes munkaidős
egyenérték (FTE) legalább 10%-át 
kutatási-fejlesztési tevékenységre fordítja.

2. „kutatást végző kkv”: olyan kkv, amely
a forgalmának legalább 10%-át kutatási és 
fejlesztési tevékenységekbe forgatja vissza
vagy a teljes munkaidős egyenértékének 
legalább 10%-át kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre fordítja, vagy amelynek 
(a legfeljebb 100 teljes munkaidős 
egyenértékkel rendelkező kkv-k esetében) 
legalább 5, illetve (a legalább 100 teljes 
munkaidős egyenértékkel rendelkező kkv-
k esetében) legalább 10 teljes munkaidős 
alkalmazottja foglalkozik kutatással és 
fejlesztéssel.

Or. en

Indokolás

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
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least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tevékenység végrehajtása a kutatást 
végző kkv-k kizárólagos részvételével 
vagy az innovációs lánc más résztvevőivel 
(pl. egyetemek, kutatóintézetek) együtt 
folytatott transznacionális együttműködés 
keretében történik;

a) a tevékenység végrehajtása a kutatást 
végző vagy kutatás végzését tervező, illetve 
a nyereség legalább 10%-át kutatásba és 
fejlestésbe befektetni kívánó kkv-k 
kizárólagos részvételével vagy az 
innovációs lánc más résztvevőivel (pl. 
egyetemek, kutatóintézetek) együtt 
folytatott transznacionális együttműködés 
keretében történik;

Or. ro

Módosítás 29
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely olyan Eureka-tagország 
vagy ahhoz társult ország, amely nem 
társult a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz, az Eurostars 2 program 
partnerországa lehet, amennyiben teljesíti 
a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott feltételeket. A feltételeket 
teljesítő Eureka-tagországokat és társult 
országokat e határozat alkalmazásában 
partnerországoknak kell tekinteni. A fenti 
partnerországok nem jogosultak az 
Eurostars 2 program keretében nyújtható 
uniós pénzügyi támogatásra.
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Or. en

Módosítás 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely olyan EUREKA-tagország 
vagy ahhoz társult ország, amely nem 
társult a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz, az Eurostars 2 program 
partnere lehet, amennyiben teljesíti a 6. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott feltételeket. A feltételeket 
teljesítő EUREKA-tagországokat és 
társult országokat e határozat 
alkalmazásában partnerállamoknak kell 
tekinteni. A fenti partnerállamok azonban 
nem jogosultak az Eurostars 2 program 
keretében nyújtható uniós pénzügyi 
támogatásra.

Or. en

Indokolás

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Módosítás 31
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely olyan Eureka-tagország 
vagy ahhoz társult ország, amely nem 
társult a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz, az Eurostars 2 program 
partnerországa lehet, amennyiben teljesíti 
a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott feltételeket. A feltételeket 
teljesítő Eureka-tagországokat és társult 
országokat e határozat alkalmazásában 
partnerországoknak kell tekinteni. A fenti 
partnerországok nem jogosultak az 
Eurostars 2 program keretében nyújtható 
uniós pénzügyi támogatásra.

Or. en

Módosítás 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
(2a) Bármely olyan EUREKA-tagország 
vagy ahhoz társult ország, amely nem 
társult a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz, az Eurostars 2 program 
partnere lehet, amennyiben teljesíti a 6. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott feltételeket. A feltételeket 
teljesítő EUREKA-tagországokat és 
társult országokat e határozat 
alkalmazásában partnerállamoknak kell 
tekinteni. A fenti partnerállamok nem 
jogosultak az Eurostars 2 program 
keretében nyújtható uniós pénzügyi 
támogatásra.

Or. en
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Indokolás

Mivel az Eurostars az Európai Bizottság és az EUREKA közös programja, bármely EUREKA-
tagországnak vagy ahhoz társult országnak jogosultnak kell lennie arra, hogy partnerként 
csatlakozzon az Eurostars 2 programhoz.

Módosítás 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió maximális pénzügyi 
hozzájárulása az Eurostars 2 programhoz –
ideértve az EFTA-előirányzatokat is – 287
millió EUR.30  A hozzájárulást a(z) 
…/2013/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
érintett részeihez az Európai Unió 
általános költségvetéséből elkülönített 
költségvetési előirányzatból kell kifizetni a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 60. 
és 61. cikkének megfelelően.

(1) Az Unió maximális pénzügyi 
hozzájárulása az Eurostars 2 programhoz –
ideértve az EFTA-előirányzatokat is –
251,125 millió EUR.30  A hozzájárulást 
a(z) …/2013/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” részéhez az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
elkülönített költségvetési előirányzatból 
kell kifizetni a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontja 
vi. alpontjának, 60. és 61. cikkének 
megfelelően.

__________________ __________________
30 Az összeg indikatív jellegű és a Kutatási 
és Innovációs Főigazgatóságnak a 2. rész 
(Ipari vezető szerep) „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” célkitűzése 
tekintetében nyújtott végleges összegen 
múlik, amelyet a költségvetési hatóság 
hagy jóvá a pénzügyi kimutatás végső 
változatában.

30 Az összeg indikatív jellegű és a Kutatási 
és Innovációs Főigazgatóságnak a 2. rész 
(Ipari vezető szerep) „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” célkitűzése 
tekintetében nyújtott végleges összegen 
múlik, amelyet a költségvetési hatóság 
hagy jóvá a pénzügyi kimutatás végső 
változatában.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az előadó a P2P-k és a PPP-k költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasolja annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
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együttműködésen alapuló kutatás finanszírozása, és másrészről a partnerségek finanszírozása 
közötti kényes egyensúlyt. Ezenkívül, meg kell említeni a Horizont 2020 keretprogramon 
belüli egyedi finanszírozási forrást.

Módosítás 34
Miloslav Ransdorf

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása a részt vevő országok által a 
7. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
nyújtott hozzájárulások egyharmadát teszi 
ki. Ez az összeg fedezi az igazgatási és 
működési költségeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása főszabály szerint a részt 
vevő országok által a 7. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja alapján nyújtott 
hozzájárulások egyharmadát teszi ki. Ez az 
összeg fedezi az igazgatási és működési 
költségeket. Abban az esetben, ha a 
program időtartama alatt szükségessé 
válna az uniós hozzájárulás mértékének 
kiigazítása, az egyes pályázatok 
tekintetében bizonyos mértékű 
rugalmasságot kell biztosítani. Ez esetben 
az uniós hozzájárulás legfeljebb a részt 
vevő államok hozzájárulásának feléig 
növelhető.

Or. en

Módosítás 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása a részt vevő országok által a 
7. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
nyújtott hozzájárulások egyharmadát teszi 
ki. Ez az összeg fedezi az igazgatási és 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása a részt vevő országok által a 
7. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
nyújtott hozzájárulások legfeljebb felét
teszi ki.30a Ez az összeg fedezi a működési 
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működési költségeket. költségeket, beleértve a pályázatok 
értékelésének költségeit, valamint az 
igazgatási költségeket.

__________________
30a A részt vevő államok hozzájárulásának 
felét kitevő uniós hozzájárulás 33%-os 
maximális támogatásnak felel meg.

Or. en

Módosítás 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása a részt vevő országok által a 
7. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
nyújtott hozzájárulások egyharmadát teszi 
ki. Ez az összeg fedezi az igazgatási és 
működési költségeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
maximális összeg túllépése nélkül az Unió 
hozzájárulása a részt vevő országok által a 
7. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
nyújtott hozzájárulások legfeljebb felét
teszi ki. Ez az összeg fedezi a működési 
költségeket, beleértve a pályázatok 
értékelésének költségeit, valamint az 
igazgatási költségeket.

Or. en

Indokolás

Az Eurostar 2-re vonatkozó 25%-kal szemben más 185. cikk szerinti tételek (EDCTP 2, AAL 2, 
EMRP) esetében jelentősen magasabb, a teljes közfinanszírozás 50%-a lehet a maximális 
támogatás (a tagállamok finanszírozásához viszonyítva 100%). A (tagállami hozzájárulások 
50%-ának megfelelő) 33%-os maximális támogatási arány lehetővé tétele az Eurostar 2 
esetében egyenlőbb bánásmódot eredményezne a 185. cikk szerinti programok között. A 
maximális támogatási arány rugalmas lesz, pontos meghatározását a siker érdekében a 
program időtartama alatt az Eurostars magas szintű csoportja végzi.

Módosítás 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 2%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási költségeihez való 
hozzájárulásként felhasználni. A részt vevő 
országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához szükséges többi igazgatási 
költséget.

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 6%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási és projektértékelési költségeihez 
való hozzájárulásként felhasználni. A részt 
vevő országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához szükséges nemzeti
igazgatási költségeket.

Or. en

Módosítás 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 2%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási költségeihez való 
hozzájárulásként felhasználni. A részt vevő 
országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához szükséges többi igazgatási 
költséget.

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 4%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási költségeihez való 
hozzájárulásként felhasználni. A részt vevő 
országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához szükséges nemzeti
igazgatási költségeket.

Or. en

Indokolás

A végrehajtó testület (az EUREKA titkársága) költségei a 2014–2023 időszakban becslések 
szerint elérik a 19 millió eurót, amelyből 11 millió euró igazgatási költség, 8 millió euró 
értékelési költség lesz. A módosítás ezért arra tesz javaslatot, hogy az EB támogatásának 
legfeljebb 4%-át lehessen igazgatási költségekre elkülöníteni (287 millió euró 4%-a = 11, 
5 millió euró). Az értékelési költségekkel kapcsolatban tisztázni kell, hogy mivel azok 
működési költségnek tekintendők, azokat teljes mértékben fedezi az EB-támogatás.

Módosítás 39
Christian Ehler
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a részt vevő országok igazolják, hogy 
az Eurostars 2 megfelel a „Horizont 
2020” keretprogram létrehozásáról szóló 
2013.….-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben, valamint a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló, 2013. …-i 2013/…/EU tanácsi 
határozatban meghatározott „Innováció a 
kis- és középvállalkozásoknál” 
célkitűzésnek és kutatási prioritásoknak;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés hangsúlyozza, hogy a P2P-k tevékenységeinek és a „Horizont 2020 
keretprogramban meghatározott kutatási prioritásoknak szorosan kapcsolódniuk kell 
egymáshoz.

Módosítás 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a részt vevő országok az EUREKA 
titkárságán keresztül bizonyítják, hogy a 
program megfelel az Eurostars 2 alulról 
felfelé építkező megközelítésének;

Or. en

Módosítás 41
Christian Ehler
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a részt vevő országok igazolják, hogy 
az Eurostars 2 megfelel a „Horizont 
2020” keretprogramra vonatkozó 
általános alapelveknek;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés hangsúlyozza, hogy a közszférán belüli partnerségeknek (P2P-knek) meg kell 
felelniük a „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó általános, a „Horizont 2020” 
keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során elfogadott alapelveknek (mint a nyílt 
hozzáférés, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elve).

Módosítás 42
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a részt vevő országok igazolják, hogy 
az Eurostars 2 megfelel a „Horizont 
2020” keretprogram létrehozásáról szóló 
2013.….-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 20. cikkében 
meghatározott feltételeknek;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a 
közszférán belüli partnerségeket (P2P-ket) és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott 
fontos elveket hangsúlyozza.

Módosítás 43
Zofija Mazej Kukovič
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ESE bizonyítja, hogy képes 
végrehajtani az Eurostars 2 programot, 
ideértve az uniós pénzügyi hozzájárulás 
átvételét, kihelyezéséért és ellenőrzését az 
uniós költségvetés 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58., 60. és 61. cikke értelmében 
vett közvetett irányításának keretében;

d) az ESE bizonyítja, hogy képes 
végrehajtani az Eurostars 2 programot, 
ideértve az uniós pénzügyi hozzájárulás 
átvételét, kihelyezését és ellenőrzését az 
uniós költségvetés 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58., 60. és 61. cikke értelmében 
vett közvetett irányításának keretében, 
teljes mértékben tiszteletben tartva az 
Eurostars 2 program alulról felfelé 
építkező megközelítését;

Or. en

Módosítás 44
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti referenciaértékek szerinti 
javulás és az államigazgatási szervek által 
felajánlott természetbeni hozzájárulás, 
különösen az államilag támogatott 
kutatások formájában. 

Or. it

Módosítás 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 
60. cikk (1) bekezdésében és 128. cikk (1) 
bekezdésében említett, az átláthatóságra 
és a megkülönböztetés-mentességre 
vonatkozó elveknek megfelelően az 
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Eurostars 2 keretében szervezett pályázati 
felhívásokat a „Horizont 2020” 
keretprogram internetes résztvevői 
portálján teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó háromoldalú tárgyalások során az 
intézmények megállapodtak a „Horizont 2020” keretprogramon belül finanszírozott pályázati 
lehetőségek közötti nagyobb koherencia előmozdításában. A Bizottság e célból ígéretet tett 
annak előmozdítására, hogy a PPP-k és a P2P-k számára szervezett pályázati felhívásokat a 
„Horizont 2020” keretprogram internetes résztvevői portálján közzétegyék. A módosítás célja, 
hogy ezt az önként vállalt feladatot jogi követelménnyé tegye, és ezáltal garantálja a 
résztvevők számára az információkhoz való egyszerű hozzáférést.

Módosítás 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az Eurostars 2 időközi értékelését. 
A Bizottság jelentést készít erről az 
értékelésről, amelybe belefoglalja 
következtetéseit és észrevételeit. A 
Bizottság 2018. június 30-ig benyújtja ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az Eurostars 2 időközi értékelését. 
A Bizottság jelentést készít erről az 
értékelésről, amelybe belefoglalja 
következtetéseit és észrevételeit. A 
Bizottság 2018. június 30-ig benyújtja ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az Eurostars 2 időközi 
értékelése a „Horizont 2020” időközi 
értékelésének részeként, azzal együtt 
készítendő el.

Or. en

Módosítás 47
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A rangsor jóváhagyása után a sikeresen 
pályázó nemzeti résztvevőket minden részt 
vevő ország maga finanszírozza a kijelölt 
nemzeti finanszírozó szervein keresztül, és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
rangsor első 50 helyén álló projekteket és a 
küszöbértékek feletti projektek legalább 
50–75%-át finanszírozzák. A résztvevők 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulást az 
Eurostars 2 programban részt vevő 
országok nemzeti programjának 
finanszírozási szabályai szerint számítják 
ki. Az Unió pénzügyi hozzájárulását az 
ESE továbbítja a nemzeti finanszírozó 
szervekhez, amennyiben a nemzeti 
finanszírozó szervek befizették a 
projektekhez nyújtott hozzájárulásukat.

8. A rangsor jóváhagyása után a sikeresen 
pályázó nemzeti résztvevőket minden részt 
vevő ország maga finanszírozza a kijelölt 
nemzeti finanszírozó szervein keresztül, és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
rangsor első 100 helyén álló projekteket és 
a küszöbértékek feletti projektek legalább 
65–75%-át finanszírozzák. A résztvevők 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulást az 
Eurostars 2 programban részt vevő 
országok nemzeti programjának 
finanszírozási szabályai szerint számítják 
ki. Az Unió pénzügyi hozzájárulását az 
ESE továbbítja a nemzeti finanszírozó 
szervekhez, amennyiben a nemzeti 
finanszírozó szervek befizették a 
projektekhez nyújtott hozzájárulásukat.
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