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Módosítás 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével. A program által 
felölelt valamennyi területen különösen az 
innovatív kutatás etikai, társadalmi és jogi 
vonatkozásait kell figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő, valamint magában foglalja a 
tudományos eredmények valamennyi 
oktatási és képzési szintnek történő
átadását is –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.
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Or. en

Indokolás

A versenyképes európai képzés és oktatás megteremtéséhez gondoskodni kell a kutatási 
eredmények ilyen programok részére történő átadásáról.

Módosítás 505
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések továbbra is megfeleljenek a 
változó igényeknek és a különböző 
kihívásoknak, és amely számol a 
tudomány, a technológia, az innováció –
amely itt technológiai, üzleti, szervezési és 
szociális szempontból is értendő –, a 
gazdaság és a társadalom állandó 
fejlődésével.

Or. en

Módosítás 506
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési, szociális és 
környezetvédelmi szempontból is értendő –
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állandó fejlődésével. , a gazdaság és a társadalom állandó 
fejlődésével.

Or. en

Módosítás 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési, szociális és
környezetvédelmi szempontból is értendő –
, a piacok és a társadalom állandó 
fejlődésével.

Or. en

Módosítás 508
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A benyújtott javaslatokat olyan testület 
értékeli, amelynek összetétele megfelelően 
tükrözi a fent meghatározott valamennyi 
kritérium elbírálásához szükséges 
szakértelmet.

Or. en
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Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram a kutatási és innovációs folyamat egészét felöleli, és a hatás 
az egyik kifejezetten megnevezett kritérium. A társadalmi és gazdasági hatás, valamint a piaci 
potenciál megítéléséhez a végrehajtás, a piaci bevezetés és a társadalmi elfogadás 
feltételeinek alapos ismerete szükséges. Ennélfogva a „Horizont 2020” keretprogram csak 
akkor tud hozzájárulni az európai kiválósághoz, versenyképességhez és a társadalmi 
kihívások megoldásához, ha az értékelő testületek összetétele megfelelően tükrözi a fentieket, 
és ha a kiválasztási folyamat során valamennyi odaítélési szempont érvényesül.

Módosítás 509
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Felelősségteljes kutatás és innováció

A tudomány és a társadalom közötti 
harmonikus és hatékony kapcsolat 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenyen előmozdítja a 
felelősségteljes kutatást és innovációt. Ez 
olyan irányítási keret előmozdítását 
jelenti, amely a társadalmi szereplőket a 
kutatási és innovációs folyamat egésze 
során való együttműködésre ösztönzi 
annak érdekében, hogy e folyamatot, 
valamint annak eredményeit és hatásait 
jobban összehangolja a társadalmi 
elvárásokkal, igényekkel és értékekkel. Ez 
az irányítási keret különösen az 
alábbiakat foglalja magában:
a) a nyilvánosság eredményes 
bevonásának biztosítása a fokozott kutatás 
és innováció, többek között a részvételen 
alapuló kutatás érdekében, amelynek 
keretében a tudás a társadalmi szereplők 
közreműködésével jön létre, hogy eleget 
tegyen a társadalmi igényeknek;
b) a 15. cikkben említett, nemekkel 
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kapcsolatos dimenzió érvényesítése;
c) a tudományos adatokhoz való díjmentes 
online hozzáférésnek és azok díjmentes 
felhasználásának biztosítása a 15b. cikk 
szerint;
d) a kutatási és innovációs folyamatban 
való teljes körű részvételhez és 
felelősségvállaláshoz szükséges ismeretek 
és eszközök biztosítása az oktatás 
keretében a jövő kutatói és más 
társadalmi szereplők számára;
e) a 16. cikk (1) bekezdésében említett 
etikai elvek betartásának biztosítása.

Or. en

Módosítás 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Felelősségteljes kutatás és innováció

A tudomány és a társadalom közötti 
harmonikus és hatékony kapcsolat 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenyen előmozdítja a 
felelősségteljes kutatást és innovációt. Ez 
olyan irányítási keret előmozdítását 
jelenti, amely a társadalmi szereplőket a 
kutatási és innovációs folyamat egésze 
során való együttműködésre ösztönzi 
annak érdekében, hogy e folyamatot, 
valamint annak eredményeit és hatásait 
jobban összehangolja a társadalmi 
elvárásokkal, igényekkel és értékekkel. Ez 
az irányítási keret különösen az 
alábbiakat foglalja magában:
a) a nyilvánosság eredményes 
bevonásának biztosítása a fokozott kutatás 
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és innováció, többek között a részvételen 
alapuló kutatás érdekében, amelynek 
keretében a tudás a társadalmi szereplők 
közreműködésével jön létre, hogy eleget 
tegyen a társadalmi igényeknek;
b) a 15. cikkben említett, nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesítése;
c) a tudományos adatokhoz való díjmentes 
online hozzáférésnek és azok díjmentes 
felhasználásának biztosítása a 15b. cikk 
szerint;
d) a kutatási és innovációs folyamatban 
való teljes körű részvételhez és 
felelősségvállaláshoz szükséges ismeretek 
és eszközök biztosítása az oktatás 
keretében a jövő kutatói és más 
társadalmi szereplők számára;
e) a 16. cikk (1) bekezdésében említett 
etikai elvek betartásának biztosítása.

Or. en

Módosítás 511
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Felelősségteljes kutatás és innováció

A tudomány és a társadalom közötti 
harmonikus kapcsolat biztosítása 
érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogramnak előmozdítja a 
felelősségteljes kutatást és innovációt, 
többek között a következő elemeket 
helyezve a középpontba:
a) a kutatási és innovációs tevékenységek 
fokozására vonatkozó elkötelezettség 
garantálása, figyelembe véve azt a 
hozzájárulást, amelyet a társadalmi 
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szereplők a társadalom szükségleteire 
reagálva biztosítanak;
b) a 15. cikkben említett, nemek közötti 
egyenlőség szempontjának 
figyelembevétele; 
c) ingyenes online hozzáférés kell 
biztosítása, és a tudományos információk 
újbóli felhasználása;
d) a jövő kutatóinak és társadalmi 
szereplőinek elegendő eszközzel és 
ismerettel való ellátása ahhoz, hogy részt 
vehessenek és felelős szerepet 
vállalhassanak a kutatás és az innováció 
folyamatában;
e) a 16. cikkben megállapított etikai elvek 
betartásának biztosítása;
f) egy olyan irányítási keret előmozdítása, 
amely az egész kutatási és innovációs 
folyamat alatt elősegíti a különböző 
társadalmi szereplők közötti 
együttműködést, hogy az eredmények 
maximálisan kielégítsék a társadalom 
igényeit és megfeleljenek elvárásainak.

Or. es

Indokolás

Az új cikk felsorol néhány olyan szempontot, amelyeket a kutatási és innovációs folyamat 
során elő kell mozdítani annak érdekében, hogy e folyamat felelősségteljes módon menjen 
végbe.

Módosítás 512
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség Egyenlőség

Or. en
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Módosítás 513
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A férfiak és nők esélyegyenlősége a 
kutatásban

Or. en

Módosítás 514
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A férfiak és nők esélyegyenlősége a 
kutatás és innováció területén

Or. en

Módosítás 515
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség

Or. es

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség beillesztésével bővül a cikk hatálya
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Módosítás 516
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram
keretében biztosítani kell a nemek közötti 
egyenlőség ügyének, valamint – a kutatás 
és az innováció tartalmát illetően – a 
nemekkel kapcsolatos dimenzió 
érvényesülésének eredményes 
előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram – a 
kutatás és az innováció tartalmát illetően a 
férfiak és nők esélyegyenlőségének 
előmozdításakor – tiszteletben tartja a 
kutatási szakemberek tudományos 
kiválóságát és szakmai képesítését.

Or. en

Módosítás 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását. Különös 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyensúly biztosítására az olyan 
testületekben, mint a vizsgabizottságok, a 
szakbizottságok és a szakértői csoportok.

Or. en

Módosítás 518
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell – a kutatás és az innováció 
tartalmát illetően – az egyenlőség, többek 
között a nemek közötti egyenlőség 
ügyének eredményes előmozdítását.

Or. en

Módosítás 519
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a férfiak és nők közötti 
egyenlőség eredményes előmozdítását.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdésben használt kifejezést helyesbíteni kell az EUSZ, az EUMSZ, valamint 
az Alapjogi Charta 23. cikkének megfogalmazására figyelemmel:  ezek a szövegek a nem 
általánosan elfogadott „nemek” szó helyett minden esetben a „férfiak és nők közötti 
egyenlőség” fogalmát említik. A „nemekkel kapcsolatos dimenzió” kifejezés a projektek 
tartalmára vonatkoztatva nem egyértelmű, és akár ellentmondásos és nem mindenki által 
elfogadott elképzelésekkel is összefüggésbe hozható.

Módosítás 520
Anna Záborská, Jan Březina
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell – a kutatás és az innováció 
tartalmát illetően – a férfiak és nők 
esélyegyenlőségének eredményes 
előmozdítását.

Or. en

Módosítás 521
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megfelelő lépésekkel – többek között a 
fogyatékossággal élők hozzáférését gátló 
akadályok felszámolására irányuló 
intézkedésekkel – elejét veszi a kutatás és 
innováció tartalmát illetően felmerülő, 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetésnek.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke, az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikke, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikke, valamint a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében az európai intézményeknek 
biztosítaniuk kell, hogy az európai politikák és jogszabályok különböző szempontok, többek 
között a fogyatékosság alapján ne részesítsék hátrányos megkülönböztetésben az európai 
polgárokat.
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Módosítás 522
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „Horizont 2020” keretprogram 
megfelelő lépésekkel – többek között a 
fogyatékossággal élők hozzáférését gátló 
akadályok felszámolására irányuló 
intézkedésekkel – elejét veszi a kutatás és 
innováció tartalmát illetően felmerülő, 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetésnek. 

Or. es

Indokolás

Ily módon az európai intézmények biztosítják, hogy a fenti értelemben semmilyen politika 
vagy jogalkotás ne legyen megkülönböztető jellegű; a bekezdést be kell illeszteni a rendeletbe, 
hogy a „Horizont 2020” kifejezett módon kapcsolódjon ezen elvekhez.

Módosítás 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében biztosítani kell a nemek 
kiegyensúlyozott részvételének 
eredményes előmozdítását minden 
programban, az értékelő bizottságokban, a 
szakértői és tanácsadó csoportokban, 
valamint minden már létező, illetve a 
keretprogram végrehajtása során a 
jövőben létrehozandó döntéshozó 
testületben egyaránt. Ennek érdekében 
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célkitűzéseket kell kidolgozni, valamint ki 
kell jelölni az azok teljesítéséhez szükséges 
megfelelő fellépéseket is.

Or. en

Módosítás 524
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kutatási projektek alanyai vagy 
végfelhasználói emberek, akkor a 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
biztosítania kell, hogy valamennyi 
résztvevő és társadalmi csoport egyenlő 
bánásmódban részesüljön.

Or. en

Módosítás 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram – a 
kutatás és az innováció tartalmát illetően 
a férfiak és nők esélyegyenlőségének 
előmozdításakor – tiszteletben tartja a 
kutatási szakemberek tudományos 
kiválóságát és szakmai képesítését.

Or. en

Módosítás 526
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyenlőség előmozdítása érdekében 
különleges intézkedések végrehajtásával 
kell segíteni a pályafutásukat megszakítók 
ismételt munkába állását.

Or. en

Módosítás 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A „Horizont 2020” keretprogram 
biztosítja, hogy a prioritások 
meghatározásától a pályázati felhívások 
kidolgozásán, valamint a programok és 
projektek értékelésén és nyomon 
követésén át a tárgyalásokig és a 
megállapodásokig a folyamat valamennyi 
szakaszában megfelelően figyelembe 
vegyék a nemi szempontot.

Or. en

Módosítás 528
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Nyílt hozzáférés
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Az eredmények hasznosításának és 
terjesztésének fokozása, ezzel pedig az 
európai innováció fellendítése céljából a 
„Horizont 2020” keretprogram által 
finanszírozott kutatásból származó 
publikációkhoz való ingyenes, nyílt 
hozzáférésnek kötelezőnek kell lennie. 
Támogatni kell a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott kutatás 
keretében előállított vagy összegyűjtött, 
már nyilvánosan elérhető tudományos 
adatokhoz való ingyenes, nyílt 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 529
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Humánerőforrások

A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul a kutatói életpálya 
népszerűsítéséhez, valamint ahhoz, hogy 
nagyobb legyen annak Európán belüli 
vonzereje. A programot következésképpen 
oly módon kell végrehajtani, hogy 
egységes piac létrehozását mozdítsa elő a 
kutatók számára különösen azáltal, hogy 
a kutatók e program szerinti 
javadalmazása tekintetében fennálló 
különbségek csökkentésére irányuló 
megfelelő mechanizmusokat biztosít.

Or. en

Módosítás 530
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Nyílt hozzáférés

Az eredmények hasznosításának és 
terjesztésének fokozása, ezzel pedig az 
európai innováció fellendítése céljából 
ösztönözni kell a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott 
kutatásból származó publikációkhoz való 
fenntartható, nyílt hozzáférést, egyúttal 
gondoskodva arról, hogy az európai 
kutatók a legrangosabb folyóiratokban és 
más fórumokon publikálhassanak. 
Támogatható a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott kutatás 
keretében előállított vagy összegyűjtött 
tudományos adatokhoz való nyílt 
hozzáférés.
Amennyiben a „Horizont 2020” 
keretprogram eredményeképpen létrejött 
publikációkat nyílt hozzáférésű, 
ingyenesen olvasható formátumban teszik 
közzé, a kiadási költségek a „Horizont 
2020” keretprogram költségvetését 
terhelik.

Or. en

Indokolás

A Teresa Riera Madurell jelentésében szereplő 45. módosítás alapján.

Módosítás 531
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Nyílt hozzáférés

Az uniós támogatásban részesülő 
valamennyi résztvevőnek mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy –
különösen a(z) xxxx/2012/EU rendelet 
[részvételi és terjesztési szabályok] 41. 
cikkével összhangban az eredmények 
átadása és azokra használati engedély 
megadása révén – további kutatás 
keretében vagy kereskedelmileg 
hasznosítsák a tulajdonukat képező 
eredményeket, vagy más jogalanyokat 
bízzanak meg azok ilyen célú 
hasznosításával.

Or. en

Indokolás

A publikáció típusát pontosan meg kell határozni annak megállapítása érdekében, hogy csak 
a már közzétett eredmények, vagy valamennyi típusú publikáció érintett-e. Emellett felmerül 
egy gazdasági probléma is. A díjmentes hozzáférést ösztönző, de a pontos körülmények 
részletes meghatározását az egyes megállapodásokra hagyó szabályok zavart és 
jogbizonytalanságot teremtenek.

Módosítás 532
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Nyílt hozzáférés

Az eredmények hasznosításának és 
terjesztésének fokozása, ezzel pedig az 
európai innováció fellendítése céljából a 
„Horizont 2020” keretprogram által 
finanszírozott kutatásból származó 
publikációkhoz való ingyenes, nyílt 
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hozzáférésnek kötelezőnek kell lennie. 
Támogatni kell a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott kutatás 
keretében előállított vagy összegyűjtött 
tudományos adatokhoz való ingyenes, 
nyílt hozzáférést.

Or. en

Módosítás 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A kutatói életpálya

A „Horizont 2020” keretprogramot a(z) 
xx/2013/EU rendelettel [részvételi 
szabályok] összhangban kell végrehajtani, 
ami – a program keretében támogatott 
intézkedések transznacionális jellegének 
figyelembevételével járul hozzá a kutatók 
egységes piacának megerősítéséhez és a 
kutatási pálya vonzerejének növeléséhez 
Unió-szerte az Európai Kutatási Térség 
összefüggésében.

Or. en

Módosítás 534
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A kutatói életpálya
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A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen a 
kutatói életpálya Európán belüli 
vonzereje. E célból a keretprogram 
végrehajtása során ösztönzik az egységes 
kutatói piac létrehozását, különösen a 
kutatók díjazásában tapasztalható 
különbségek csökkentését célzó megfelelő 
mechanizmusok biztosítása révén.

Or. en

Módosítás 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Gyürk András, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A kutatói életpálya vonzereje

A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul a kutatói életpálya 
népszerűsítéséhez, valamint ahhoz, hogy 
nagyobb legyen annak Európán belüli 
vonzereje. A programot következésképpen 
oly módon kell végrehajtani, hogy 
egységes piac létrehozását mozdítsa elő a 
kutatók számára különösen azáltal, hogy 
megfelelő mechanizmusokat bocsát 
rendelkezésre a program keretében a 
kutatók javadalmazása tekintetében 
fennálló különbségek csökkentése 
céljával.

Or. en

Módosítás 536
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Humánerőforrások

A szükséges humántőke jövőbeli 
rendelkezésre állásának biztosítása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa 
végigjárhassa a tudományos, technológiai 
és innovációs vezető szerephez vezető utat. 
A „Horizont 2020” keretprogramnak 
Unió-szerte hozzá kell járulnia a kutatói 
életpálya fejlődéséhez és vonzerejének 
növeléséhez az európai kutatási térség 
keretében. Ezenfelül a „Horizont 2020” 
keretprogramnak – a tudomány, 
technológia, mérnöki tudományok és 
matematika (STEM) oktatásának 
előmozdítása révén – hozzá kell járulnia a 
szükséges humántőke, azaz a jövő sikeres 
kutatóit és innovátorait adó 
nélkülözhetetlen utánpótlás kineveléséhez.

Or. en

Módosítás 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, a Helsinki Nyilatkozatot, az 
Európa Tanács 1997. április 4-én 
Oviedóban aláírt, az emberi jogokról és a 
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biogyógyászatról szóló egyezményét és 
annak kiegészítő jegyzőkönyveit, az 
emberi jogok európai egyezményét és 
annak kiegészítő jegyzőkönyveit, az ENSZ 
emberi klónozásról szóló, 2005. márciusi 
határozatát, az ENSZ gyermekjogi 
egyezményét, az UNESCO által 
elfogadott, az emberi génállományról és 
az emberi jogokról szóló egyetemes 
nyilatkozatot, a biológiai és 
toxinfegyverek betiltásáról szóló ENSZ-
egyezményt, az élelmiszer- és 
mezőgazdasági felhasználású növényi 
genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi 
szerződést és az Egészségügyi 
Világszervezet vonatkozó határozatait is.
Az etikai szempontból érzékeny kérdéseket 
– többek között a DNS-t, az embereken 
végzett vizsgálatokat, a tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozattételre 
képtelen személyeken végzett kutatást, a 
gerinces állatok számára szenvedést okozó 
kutatást stb. – érintő kutatási projekteket 
végző vagy azokban részt vevő személyek 
tevékenységük megkezdése előtt kérik az 
érintett nemzeti vagy helyi etikai bizottság 
jóváhagyását.  A Bizottság ezenfelül 
rendszeres etikai felülvizsgálatot végez. 
Meghatározott esetekben etikai 
felülvizsgálat a projekt végrehajtása 
idején is végezhető. A Bizottság évente 
tájékoztatja az Európai Parlamentet az e 
területen végzett tevékenységéről, és 
mindemellett az Európai Parlament és a 
Tanács kérésére további tájékoztatást ad. 
A program végrehajtása során az 
esetleges fejlemények figyelembevétele 
érdekében a Bizottság rendszeresen 
figyelemmel kíséri a tudományos 
előrehaladást és a nemzeti és nemzetközi 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A hatodik és hetedik keretprogramban az etikai elvek vonatkozásában jóval átfogóbb 
megfogalmazást vezettek be. A módosítás célja, hogy a „Horizont 2020” keretprogram is 
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kiterjedjen valamennyi vonatkozó uniós és nemzetközi dokumentumra. El kell kerülni azt a 
látszatot, hogy az Európai Unió az etikai korlátokat ma már kevésbé tartja fontosnak. 
Ezenfelül szükség van az – emberi embrionális őssejteken túlmutató – érzékeny kérdésekkel 
kapcsolatos, egyúttal azonban a tájékozott beleegyező nyilatkozattételre képtelen személyeken 
végzett kutatáshoz hasonló kérdésekkel kapcsolatos rendszeres etikai felülvizsgálat 
elgondolására; ezt az elgondolást a hatodik és hetedik keretprogram dokumentumaiba is 
belefoglalták. 

Módosítás 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti,
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit, az emberi szövetekről és 
sejtekről szóló 2004/23/EK irányelvet és a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről 
szóló 1394/2007/EK rendeletet is.

Or. en

Módosítás 539
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
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beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.  A kutatási 
tevékenységeknek figyelembe kell venniük 
az EUMSZ 13. cikkét is, és csökkenteniük 
kell az állatok felhasználását a kutatás és 
tesztelés terén, azzal a céllal, hogy –
többek között az innovatív, nem állati 
eszközök és technológiák stratégiai 
fejlesztése, integrációja és alkalmazása 
révén – teljesen kiváltsák az állatok 
használatát. 

Or. sl

Módosítás 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, az emberi jogok európai 
egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt is.

Or. fr

Módosítás 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni.

Or. en

Módosítás 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, az emberi jogok európai 
egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt is.

Or. en

Módosítás 543
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetéstől való 
mentességhez való jogra és arra, hogy 
biztosítani kell az emberi egészségvédelem 
magas szintjét.

Or. fr

Módosítás 544
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez 
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, az emberi méltóság 
védelmére, az ember elsődlegességének 
alapelvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, az embereknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez 
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Or. it

Indokolás

Hiányzik az emberi méltóság védelmére való hivatkozás (vö. például az Alapjogi Charta 1. 
cikkével) és az ember elsődlegességének alapelve. Az „ember” kifejezés használata kiszélesíti 
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a jogszabály által kínált védelem körét, „tudományosabb”, tárgyilagosabb és kevésbé 
ellentmondásos, ezért a jogi eszközökben inkább ezt kell alkalmazni.

Módosítás 545
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetéstől való mentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Or. en

Módosítás 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
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megkülönböztetéstől való mentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Or. en

Módosítás 547
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a nemzetiségen, etnikai 
származáson, fogyatékosságon, valláson 
vagy meggyőződésen, koron, nemen vagy 
szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetéstől való mentességhez
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.

Or. en

Módosítás 548
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak kizárólag a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia.

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak kizárólag a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia. A 
védelmi célú kutatás és innováció, ezen 
belül a polgári-katonai jellegű kettős 
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felhasználású technológiák 
finanszírozását ki kell zárni a programból. 

Or. en

Módosítás 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak kizárólag a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia.

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak elsősorban a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia.

Or. en

Módosítás 550
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a humánreprodukciós célú klónozásra 
irányuló kutatási tevékenység;

a) a humánreprodukciós, terápiás vagy 
tudományos célú klónozásra irányuló 
kutatási tevékenység;

Or. en

Módosítás 551
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a humánreprodukciós célú klónozásra 
irányuló kutatási tevékenység;

a) a humánreprodukciós, terápiás vagy 
tudományos célú klónozásra irányuló 
kutatási tevékenység.

Or. en

Módosítás 552
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ember reprodukciós célú 
klónozására irányuló kutatási tevékenység;

a) a humán- és állatreprodukciós célú
klónozásra irányuló kutatási tevékenység;

Or. it

Módosítás 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberek génállományának 
módosítására irányuló olyan kutatási 
tevékenység, amelynek eredményeképpen 
ezek a változtatások örökölhetővé 
válhatnak;

b) az emberi génállomány módosítására 
irányuló, megelőző, diagnosztikus vagy 
terápiás célútól eltérő célú kutatási 
tevékenység; valamint az emberek 
génállományának módosítására irányuló 
olyan kutatási tevékenység, amelynek 
eredményeképpen ezek a változtatások 
örökölhetővé válhatnak;

Or. en

Indokolás

Az emberi génállomány tökéletesítését célzó beavatkozás sérti többek között az egyenlőség 
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vonatkozó elvét, és azt az Oviedói Egyezményhez (vö. a 13. cikkel) hasonló nemzetközi jogi 
eszközök is tiltják.

Módosítás 554
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberek génállományának 
módosítására irányuló olyan kutatási 
tevékenység, amelynek eredményeképpen 
ezek a változtatások örökölhetővé 
válhatnak;

b) az ember és az állatok génállományának 
módosítására irányuló olyan kutatási 
tevékenység, amelynek eredményeképpen 
ezek a változtatások örökölhetővé 
válhatnak;

Or. en

Módosítás 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag 
kutatási célból vagy őssejtekhez jutás 
céljából történő létrehozására irányuló 
kutatási tevékenység, ideértve a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárást is.

törölve

Or. en

Módosítás 556
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag 
kutatási célból vagy őssejtekhez jutás 
céljából történő létrehozására irányuló 
kutatási tevékenység, ideértve a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárást is.

törölve

Or. en

Módosítás 557
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag 
kutatási célból vagy őssejtekhez jutás 
céljából történő létrehozására irányuló 
kutatási tevékenység, ideértve a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárást is.

c) az emberi embrióknak bármilyen célból,
többek között őssejtekhez jutás céljából – a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárással, szűznemzéssel vagy 
bármely más módon – történő 
létrehozására vagy megsemmisítésére 
irányuló kutatási tevékenység; valamint az 
emberi embrionális őssejtek használatával 
járó kutatási tevékenységek.

Or. en

Indokolás

A tagállamok körében ilyen sokféle etikai lehetőséget és jogi megoldást felvonultató területen 
tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét. Az Európai Bíróság által a Brustle-ügyben 
hozott ítéletet követően a rendelkezésben említett típusú kutatások finanszírozásának kizárása 
a következetesség uniós jogelvére tekintettel is indokolt.  A szűznemzésre vonatkozó utalás 
célja, hogy átfogóbban hivatkozzon az emberi embriók létrehozásának lehetséges technikai 
módszereire.

Módosítás 558
Piotr Borys
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag 
kutatási célból vagy őssejtekhez jutás 
céljából történő létrehozására irányuló 
kutatási tevékenység, ideértve a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárást is.

c) az emberi embrióknak bármilyen célból,
többek között őssejtekhez jutás céljából – a 
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 
alapuló eljárással, szűznemzéssel vagy 
bármely más módon – történő 
létrehozására vagy megsemmisítésére 
irányuló kutatási tevékenység; valamint 
az emberi embrionális őssejtek 
használatával járó kutatási 
tevékenységek;

Or. en

Módosítás 559
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi embrióknak kizárólag kutatási 
célból vagy őssejtekhez jutás céljából 
történő létrehozására irányuló kutatási 
tevékenység, ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is.

c) az emberi embrióknak kizárólag kutatási 
célból vagy őssejtekhez jutás céljából 
történő létrehozására irányuló tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is.

Or. en

Módosítás 560
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztításával járó
kutatások;
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Or. en

Módosítás 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) embrionális őssejtek elpusztítását 
magában foglaló kutatás;

Or. de

Indokolás

Az embrionális őssejtek elpusztítását magában foglaló kutatási tevékenységek nem 
részesülhetnek pénzügyi támogatásból a „Horizont 2020” program keretében.

Módosítás 562
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztításával járó 
kutatások;

Or. en

Módosítás 563
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztításával járó 
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kutatások;

Or. en

Módosítás 564
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztításával járó 
kutatások;

Or. en

Módosítás 565
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a „bekamerázott” társadalom 
létrehozására irányuló kutatási 
tevékenységek.

Or. en

Módosítás 566
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gerinces állatoknak súlyos 
szenvedést okozónak minősülő kutatások;
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Or. en

Módosítás 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) emberi embrionális őssejtek 
felhasználását magában foglaló kutatás;

Or. de

Módosítás 568
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatások;

Or. en

Módosítás 569
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatások;

Or. en



PE492.710v01-00 38/140 AM\907403HU.doc

HU

Módosítás 570
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) vadonból befogott főemlős állatokat és 
a vadonból befogott főemlős állatok 
utódait felhasználó kutatások ;

Or. en

Indokolás

A vadonból befogott főemlős állatokat vagy a vadonból befogott főemlős állatok utódait 
felhasználó projekteket nem szabad támogatni az okozott szenvedés mértéke, valamint amiatt, 
hogy meg kell szüntetni a vadon élő főemlős állatok laboratóriumi felhasználásra történő 
befogásának gyakorlatát.

Módosítás 571
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatások;

Or. en

Módosítás 572
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az emberi petesejtek, szövetek és sejtek 
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kereskedelmi célú adományozásával és 
béranyasággal járó kutatások;

Or. en

Módosítás 573
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az anyaállat és utódjai szándékos
szétválasztásával járó kutatások;

Or. en

Indokolás

Az anyaállat és utódjai szétválasztásával járó projekteket az állatoknak okozott szenvedés 
elfogadhatatlan mértéke miatt széles körben bírálatok érik: ezek a projektek közforrásokból 
nem támogathatók. 

Módosítás 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A „Horizont 2020” keretprogramból 
ki kell zárni azokat a jogalanyokat (a 
leányvállalatokat is ideértve), amelyek 
részvétele – célkitűzéseik, letelepedési 
helyük, tevékenységeik jellege vagy azok 
folytatásának helye révén – azt 
eredményezné, hogy az Európai Unió 
jogszerűnek ismer el a nemzetközi jog 
(többek között a nemzetközi humanitárius 
jog) sorozatos megsértése nyomán létrejött 
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valamely helyzetet, illetve hogy az ilyen 
helyzet fenntartásához támogatást vagy 
segítséget nyújt, amennyiben a jogsértést 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
határozata vagy a Nemzetközi Bíróság 
ítélete vagy tanácsadói véleménye 
megállapította.  

Or. en

Módosítás 575
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A „Horizont 2020” keretprogramban 
nem engedélyezhető azon vállalkozások 
részvétele, amelyeket olyan harmadik 
országban hoztak létre, amely off-shore 
pénzügyi központként hirdeti magát vagy 
amelyben nem léteznek adók vagy csak 
névleges adók léteznek, amely a külföldi 
adóhatóságokkal nem folytat tényleges 
információcserét, amelyben a jogalkotási, 
igazságszolgáltatási vagy igazgatási 
rendelkezések nem kellően átláthatóak, 
vagy amely nem ír elő lényeges helyi 
jelenlétet;

Or. en

Módosítás 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi (4) A felnőtt, köldökzsinórvérből származó
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őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

vagy embrionális emberi őssejteken 
végzett kutatások az adott tudományos 
pályázat tartalmának és az érintett 
tagállamok jogi keretének függvényében 
finanszírozhatók. Embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatásokat csak olyan 
mesterséges megtermékenyítésből 
származó, létszám feletti embriókon lehet 
végezni, amelyek nem képezik születési 
terv részét. Nem finanszírozható olyan 
kutatási tevékenység, amely minden 
tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Ezzel szemben a bármely típusú 
őssejteken végzett orvosi kutatás 
finanszírozható azon tagállamban, 
amelyben az ilyen tevékenység 
engedélyezett.

Or. fr

Indokolás

A különböző típusú őssejteken – különösen a létszám feletti embriókból származó őssejteken –
végzett kutatások érzékeny kérdését objektív, toleráns és részrehajlástól mentes 
megközelítéssel kell kezelni.

Módosítás 577
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Az érintett 
tagállam jogi keretétől függően 
finanszírozható továbbá az emberi 
embriók kizárólag kutatási célból vagy 
őssejtekhez jutás céljából történő 
létrehozására irányuló kutatási 
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e tevékenység engedélyezett. tevékenység, többek között a szomatikus 
sejtek maganyagának átvitelén alapuló 
eljárás is, amennyiben a kutatás létszám 
feletti embriókkal nem végezhető el. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 
e tevékenység engedélyezett.

Or. en

Módosítás 578
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) A felnőtt emberi őssejteken alapuló 
terápiák kidolgozására és fejlesztésére 
irányuló kutatási tevékenységeket 
támogatni kell. A felnőtt emberi őssejteken 
végzett kutatásokhoz az adott tudományos 
pályázat tartalmának és az érintett 
tagállamok jogi keretének függvényében 
biztosítható finanszírozás. Különösen a 
köldökzsinórvérből származó őssejtekkel 
és indukált pluripotens őssejtekkel 
kapcsolatos kutatást kell támogatni. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

Or. it

Módosítás 579
Angelika Niebler, Markus Pieper
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

Or. de

Indokolás

Angelika Niebler a 16. cikk (3) bekezdésének ca) (új) és cb) (új) pontjaira vonatkozó 
módosításaiból következő módosítás.

Módosítás 580
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 
e tevékenység engedélyezett.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik. Azonban az ilyen típusú 
őssejteken végzett orvostudományi 
kutatások finanszírozhatók abban a 
tagállamban, ahol e tevékenység 
engedélyezett.

Or. en
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Módosítás 581
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) A nem embrionális emberi őssejteken 
végzett kutatások az adott tudományos 
pályázat tartalmának és az érintett 
tagállamok jogi keretének függvényében 
finanszírozhatók. Nem finanszírozható 
olyan kutatási tevékenység, amely minden 
tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik.

Or. it

Indokolás

A hivatkozás nem embrionális emberi őssejtekre való korlátozására itt azért van szükség, mert 
a 16. cikk (3) bekezdésének c) pontja kizárja az embrionális emberi őssejteket felhasználó 
kutatások finanszírozhatóságát.

Módosítás 582
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 
e tevékenység engedélyezett.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik. Azonban az ilyen típusú 
őssejteken végzett orvostudományi 
kutatások finanszírozhatók abban a 
tagállamban, ahol e tevékenység 
engedélyezett.



AM\907403HU.doc 45/140 PE492.710v01-00

HU

Or. en

Módosítás 583
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 
e tevékenység engedélyezett.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik. Azonban az ilyen típusú 
őssejteken végzett orvostudományi 
kutatások finanszírozhatók abban a 
tagállamban, ahol e tevékenység 
engedélyezett.

Or. en

Módosítás 584
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. Azonban az ilyen típusú őssejteken 
végzett orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, ahol 
e tevékenység engedélyezett.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik. Azonban az ilyen típusú 
őssejteken végzett orvostudományi 
kutatások finanszírozhatók abban a 
tagállamban, ahol e tevékenység 
engedélyezett.
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Or. en

Módosítás 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a kutatás létszám feletti 
embriókkal nem végezhető el, és az 
érintett tagállam ezt engedélyezi, az 
emberi embriók kizárólag kutatási célból 
vagy őssejtekhez jutás céljából történő 
létrehozására irányuló kutatási 
tevékenység – köztük a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárás –
finanszírozható. Létszám feletti emberi 
embriókkal végzett kutatás esetében az 
őssejtek előállítását eredményező 
projektekhez nyújtható támogatás.

Or. en

Indokolás

A kutatás célja nem minden esetben érhető el létszám feletti embriók felhasználásával. A 
testen kívüli megtermékenyítésből származó felesleges embriók nem minden esetben 
optimálisak, és torzíthatják a kutatási eredményeket. Az emberi embrionális őssejtek 
kutatásának terápiás célú alkalmazásához a jövőben elengedhetetlen lesz, hogy a szomatikus 
sejtek maganyagának átvitelén alapuló eljárással új embriókat hozzanak létre.

Módosítás 586
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tudományos célokra felhasznált 
állatok védelméről szóló 2010/63/EU 
irányelv hatálya alá tartozó, uniós 
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finanszírozásban részesülő kutatást 
szigorú és átlátható etikai és tudományos 
felülvizsgálati folyamatnak kell alávetni: 
többek között teljes körűen alá kell 
támasztani az állati modelleknek az 
emberi helyzet szempontjából vett 
jelentőségét, valamint az állatfajoktól és a 
súlyosságtól függetlenül követelményként 
kell előírni az uniós finanszírozásban 
részesülő valamennyi kutatás utólagos 
értékelését.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramnak meg kell felelnie a tudományos célokra felhasznált 
állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvben foglalt követelményeknek.  E célból az 
állatokat használó kísérletek esetében átfogó projektértékelésre van szükség. Ezenfelül az 
uniós finanszírozásban részesülő állatkutatásban utólagos értékelést kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy az állati modellek relevanciáját a későbbi finanszírozási 
határozatok javítása és megalapozottsága érdekében folyamatosan ellenőrizzék.

Módosítás 587
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (3) bekezdésben felsorolt kutatási 
területek a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
időközi értékelés keretében a tudományos 
fejlődésre való figyelemmel 
felülvizsgálhatók.

(5) Ha a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
időközi értékelés keretében megállapítást 
nyer, hogy a (3) bekezdésben felsorolt 
kutatási területeket a tudományos 
fejlődésre való figyelemmel felül kell 
vizsgálni, a Bizottság e célból jogalkotási 
javaslatot dolgoz ki.

Or. en

Módosítás 588
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A biztonsági kutatás területén kiírt 
valamennyi pályázati felhívás esetében 
előzetes etikai és társadalmi 
hatásvizsgálatot kell végezni, és a 
végrehajtás során valamennyi 
finanszírozásra javasolt projektet etikai 
felülvizsgálatnak kell alávetni. Az előzetes 
hatásvizsgálat és az etikai felülvizsgálat a 
magánélet- és adatvédelem szűk keretein 
túllépve az alapvető biztonsági K+F 
menetrend átfogóbb társadalmi 
következményeit is figyelembe veszi. A 
jelentős etikai és/vagy társadalmi 
hatásokkal kapcsolatos aggályokat felvető 
pályázati felhívások és projektjavaslatok 
esetében szigorúbb vizsgálatot és 
ellenőrzést kell végezni.

Or. en

Módosítás 589
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot az 
egyéb uniós finanszírozási programokkal 
és politikákkal – köztük a strukturális 
alapokkal, a közös agrárpolitikával, a 
vállalkozások és kkv-k versenyképességét 
célzó programmal (COSME), az Erasmus 
mindenkinek és a LIFE+ programmal –
fennálló kiegészítő jelleg megőrzésével 
kell végrehajtani.

Or. en
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Módosítás 590
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot az 
egyéb uniós finanszírozási programokkal 
– köztük a strukturális alapokkal, a közös 
agrárpolitikával, a vállalkozások és kkv-k 
versenyképességét célzó programmal 
(COSME), az Erasmus mindenkinek 
programmal, a LIFE+ programmal, 
valamint a kutatásra és innovációra 
irányuló tagállami támogatással –
fennálló kiegészítő jelleg megőrzésével 
kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 591
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
regionális és kohéziós politika keretében 
végrehajtott egyedi támogatási és 
kompenzációs programokat és 
intézkedéseket.

Or. pt

Indokolás

A koherencia és hatékonyság érdekében a „Horizont 2020” programnak és a strukturális 
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alapokhoz tartozó uniós finanszírozási programoknak ki kell egészíteniük egymást, az egyedi 
programokat és intézkedéseket is szem előtt tartva.

Módosítás 592
Gyürk András, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
vállalkozások és kkv-k versenyképességét 
célzó programot (COSME) is.

Or. en

Módosítás 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat, a 
vállalkozások és kkv-k versenyképességét 
célzó programot (COSME) és az Erasmus 
mindenkinek programot is.

Or. en

Módosítás 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

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

A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elsősorban a kiváló kutatás támogatására 
kell irányulnia.
A strukturális alapoknak fontos szerepe 
lesz a kapacitásépítésben, illetve abban, 
hogy megnyitják a kiválósághoz vezető 
utat olyan, kiváló projektek kifejlesztése
céljából, amelyek a „Horizont 2020” 
keretprogramon belül finanszírozásért 
versenghetnek.
A kutatás és innováció támogatása terén a 
kiegészítő intézkedések összehangolt 
végrehajtásával jönnek létre a 
„Horizont 2020” keretprogram és a 
kohéziós politika közötti szinergiák. A két 
eszköz közötti átjárhatóságot lehetőség 
szerint elő kell mozdítani, és ösztönözni 
kell a kumulatív vagy kombinált 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 595
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kiválósági kritériumnak eleget 
tevő, kedvezően értékelt olyan projekteket, 
mint amilyen az EKT-, a Marie Curie-
vagy az együttműködésen alapuló 
cselekvéseket a nemzeti és regionális 
alapokból kell támogatni akkor, ha a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
nem áll rendelkezésre elegendő 
finanszírozás.

Or. en
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Módosítás 596
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Szinergiák a strukturális alapokkal

A strukturális alapokat teljes körűen 
igénybe kell venni annak érdekében, hogy 
kiválósági központok létrehozására 
irányuló célzott tevékenységek keretében 
támogassák a régiókban a 
kapacitásépítést és a K+F infrastruktúra 
kiépítését.

Or. en

Módosítás 597
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Civil társadalmi szervezetek

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a 
civil társadalmi szervezetek megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomon követési intézkedések részeként a 
civil társadalmi szervezetek részvételét 
kvantitatív és kvalitatív szempontból 
értékelni kell.
(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a civil 
társadalmi szervezetek körében a 
tudatosság növelését és a „Horizont 2020" 
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keretprogramban nyújtott 
finanszírozáshoz való hozzáférés javítását 
célzó kezdeményezésekre. E célból a 
„Horizont 2020” keretprogram és más 
uniós finanszírozási programok, többek 
között a strukturális alapok vehetők 
igénybe.
(3) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása, programozása, nyomon 
követése és értékelése során egyeztetni kell 
a civil társadalmi szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Kiválósági minősítés

A „Horizont 2020” keretprogramnak 
kiválósági minősítés biztosításával elő kell 
segítenie a kiválósági központok 
meghatározását, az azokban rejlő 
lehetőségek értékelését és ismertségük 
javítását.

Or. en

Módosítás 599
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kis- és középvállalkozások A magánszféra és a kis- és 
középvállalkozások

Or. en

Módosítás 600
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a 
magánszféra és különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) fokozott
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomon követési intézkedések részeként a 
magánszektor részvételét kvantitatív és 
kvalitatív szempontból értékelni kell.

Or. en

Módosítás 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a 
magánszféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) fokozott
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomon követési intézkedések részeként a 
magánszektor és különösen a kkv-k 



AM\907403HU.doc 55/140 PE492.710v01-00

HU

részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

Or. en

Módosítás 602
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) fokozott
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomon követési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

Or. de

Módosítás 603
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és a kutatás és az innováció 
rájuk gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomon követési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

Or. ro
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Módosítás 604
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása során különös figyelmet kell 
fordítani a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) megfelelő részvételére és az 
innováció rájuk gyakorolt hatásaira. Az 
értékelési és a nyomon követési
intézkedések részeként a kkv-k részvételét 
kvantitatív és kvalitatív szempontból 
értékelni kell.

Or. en

Módosítás 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül, különösen a projektek piachoz 
közeli szakaszaiban különös figyelmet kell 
fordítani a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) megfelelő részvételére és az 
innováció rájuk gyakorolt hatásaira. Az 
értékelési és a nyomon követési 
intézkedések részeként a kkv-k részvételét 
kvantitatív és kvalitatív szempontból 
értékelni kell.

Or. en

Módosítás 606
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, 
az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

(2) Különös cselekvésekre kerül sor a kkv-
k rendelkezésére álló támogatási és 
finanszírozási eszközöket tartalmazó 
változatos eszköztár létrehozása révén. A
melléklet II. részének 3.3.a. pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt különös cselekvéseket kell 
meghatározni. E cselekvések keretében 
nagy hangsúlyt kell helyezni egy olyan 
célzott kkv-támogató eszköz 
finanszírozására és végrehajtására, amely 
az innovációs potenciállal rendelkező kkv-
k teljes körére irányul, és amely célzott, 
egységes igazgatási struktúra révén 
következetesen, a kkv-k igényeire 
szabottan valósul meg. A célzott kkv-
támogató eszközt az I. melléklet II.
részének 1. pontjában megállapított 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” elnevezésű egyedi 
célkitűzésben, valamint az I. melléklet III. 
részének 1–6. pontjában megállapított 
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz
tartozó egyedi célkitűzésekben 
meghatározott területeken kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 607
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. (2) Az innovációs potenciállal rendelkező 
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melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, 
az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

kkv-k teljes körére irányuló célzott kkv-
támogató eszköz jön létre egy egységes 
igazgatási szerv keretén belül, és az I. 
melléklet II. részének 3.3.a. pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint. Ez az eszköz 
tematikusan kapcsolódik az I. melléklet II. 
részének 1. pontjában ismertetett, „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” elnevezésű különös 
célkitűzéshez, valamint a „Társadalmi 
kihívások” prioritásnak az I. melléklet III. 
része 1–7. pontjában ismertetett különös 
célkitűzései mindegyikéhez.

Or. en

Módosítás 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
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alatt leírtak szerint. alatt leírtak szerint. Létfontosságú, hogy a 
kkv-k az értéklánc egészének szerves 
részét képezzék annak érdekében, hogy 
hozzáférjenek a „Horizont 2020” 
keretprogramban kínált valamennyi 
lehetőséghez. 

Or. en

Indokolás

A kkv-k számos ágazat iparági szerkezetének nélkülözhetetlen részei. Ipari beszállítóként és 
beszállító alvállalkozásként a termelési lánc kulcsfontosságú láncszemeit képezik. Ennélfogva 
elengedhetetlen, hogy a kkv-k az eredeti termékgyártókkal, más beszállítókkal – többek között 
a nagyvállalatokkal, a kutatási és technológiai szervezetekkel és egyetemekkel – szoros 
egységben vegyenek részt a tevékenységekben, és ne szigetelődjenek el saját programjukon 
belül.

Módosítás 609
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

(2) A kkv-kra irányuló különös
cselekvésekre kerül sor az I. melléklet II. 
részének 1. pontjában ismertetett, „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” elnevezésű különös célkitűzésen 
belül, valamint a „Társadalmi kihívások” 
prioritásnak az I. melléklet III. része 1–6. 
pontjában ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések
többek között egy olyan célzott kkv-
támogató eszköz formájában valósulnak 
meg, amely – a tág értelemben vett –
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.
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Or. en

Módosítás 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

(2) A kkv-kra irányuló különös
cselekvésekre kerül sor az I. melléklet II. 
részének 1. pontjában ismertetett, „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” elnevezésű különös célkitűzésen 
belül, valamint a „Társadalmi kihívások” 
prioritásnak az I. melléklet III. része 1–6. 
pontjában ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések
többek között egy olyan célzott kkv-
támogató eszköz formájában valósulnak 
meg, amely az innovációs potenciállal 
rendelkező kkv-k teljes körére irányul, és 
következetesen, a kkv-k igényeire 
szabottan valósul meg, az I. melléklet II 
részének 3.3.a) pontjában, az „Innováció a 
kis- és középvállalkozásoknál” egyedi
célkitűzés alatt leírtak szerint.

Or. en

Módosítás 611
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
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ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint, egyúttal teljes körűen 
tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét és 
az európai hozzáadott érték 
megteremtésére irányuló törekvést.

Or. en

Módosítás 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és egységes igazgatás 
révén következetesen, a kkv-k igényeire 
szabottan valósul meg, az I. melléklet II 
részének 3.3.a) pontjában, az „Innováció a 
kis- és középvállalkozásoknál” egyedi 
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alatt leírtak szerint. célkitűzés alatt leírtak szerint.

Or. en

Indokolás

A jelek szerint fennáll az a veszély, hogy mivel a támogatás különböző költségvetési sorokból 
(ipari vezető szerek, egyedi társadalmi kihívások stb.) származik, az egyes bizottsági 
főigazgatóságok vagy egységek saját programváltozatot dolgozhatnak ki és működtethetnek.

Módosítás 613
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a 
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató program
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az 
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

Or. en

Indokolás

A kkv-k kérdésének eredményes kezelése, a kkv-kra irányuló célzott intézkedések megfelelő és 
hatékony végrehajtásának biztosítása, valamint a „Horizont 2020” keretprogram hatásának 
maximalizálása érdekében ezeket az intézkedéseket célzott költségvetéssel és olyan jól 
azonosítható végrehajtási struktúrával rendelkező program keretébe kell foglalni, amely 
figyelembe tudja venni a kkv-kat, valamint a kkv-k és partnereik közötti együttműködést 
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jellemző meglévő gyakorlati korlátokat.

Módosítás 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés teljes költségvetésének mintegy 
30%-a és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás költségvetési keretének 15%-a jut 
a kkv-kre.

Or. en

Módosítás 615
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 30%-a jut a kkv-kre.

Or. it

Indokolás

Stratégiai jelentőséggel bír, hogy a kkv-k keretprogramban való részvételét a Bizottság által 
javasoltnál jelentősebb mértékben ösztönözzék.
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Módosítás 616
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének legalább 
20%-át kell a kkv-kre fordítani.

Or. en

Indokolás

A kkv-k fokozott részvétele kulcsfontosságú tényezőként segíti elő a tevékeny és innovatív 
vállalkozások, induló vállalkozások, valamint a kutatóintézetekből és egyetemekből kinövő 
spin-off vállalatok innovatív erejének az innovatív megoldásokat és a „Horizont 2020” 
keretprogram átfogó sikerét célzó hasznosítását. Noha a hetedik keretprogram fenntartotta, és 
feltehetően meg is tudja valósítani a 15%-os célkitűzést, a kkv-kban rejlő innovációs potenciál 
teljes körű kiaknázásához ambiciózusabb, ugyanakkor reális és elérhető célra van szükség.

Módosítás 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Herczog Edit, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 15%-a jut a kkv-kre.

(3) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének legalább 
20%-át a (2) bekezdésben említett kkv-
támogató eszköz céljaira kell felhasználni.
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Or. en

Módosítás 618
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Horizont 2020” keretprogram teljes 
költségvetési keretének legalább 20%-át 
kell a kkv-kre fordítani.  A 
„Horizont 2020” keretprogram 
költségvetési keretének legalább 10%-át a 
kkv-támogató eszköz végrehajtására 
fordítják.

Or. en

Módosítás 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 20%-a jut a kkv-kre.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket a költségvetés kkv-kra fordított arányának 15%-ról 20%-ra történő növelése 
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érdekében módosítani kell.

Módosítás 620
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének legalább 
20%-át kellene a kkv-kre fordítani.

Or. it

Indokolás

Tekintettel a kkv-k gazdasági jelentőségére, valamint a gazdaságra, a termelékenységre, a 
munkahelyteremtésre és az Európai Unión belüli innovációs kapacitásra gyakorolt hatásukra, 
a teljes költségvetés legalább 20%-ának megfelelő összeget kell a kkv-re fordítani.

Módosítás 621
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 15%-a jut a kkv-kre.

(3) Várhatóan a „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 18%-a jut a kkv-kre.

Or. de
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Módosítás 622
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének több mint 
15%-át kell a kkv-kre fordítani.

Or. en

Módosítás 623
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének legalább 
15%-át kell a kkv-kre fordítani.

Or. en

Módosítás 624
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének legalább 15%-a jut a kkv-kre.

Or. ro

Módosítás 625
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének legalább 15%-a jut a kkv-kre.

Or. en

Módosítás 626
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
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együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének legalább 15%-a jut a kkv-kre.

Or. en

Módosítás 627
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének legalább 15%-a jut a kkv-kre.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a 15%-os arányt ne a kkv-k támogatására vonatkozó felső határként 
értelmezzék, és hogy ezt az arányt meghaladó mértékben is lehetőség nyíljon a támogatásra, 
be kell ide szúrni a „legalább” szót.

Módosítás 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
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prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 15%-a jut a kkv-kre.

együttes költségvetési keretéből jelentős 
összegű előirányzatot kell a kkv-kre 
fordítani. A magánszektor 
kedvezményezettjei várhatóan a 
„Horizont 2020” keretprogram teljes 
költségvetési keretének jelentős részéből 
gazdálkodhatnak.

Or. en

Módosítás 629
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének mintegy 15%-a jut a kkv-kre 
és/vagy kis- és közepes méretű 
projektekre.

Or. en

Módosítás 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
integrált megközelítés és a jelentkezési 
eljárások egyszerűsítésének 
eredményeképpen a „Vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzés és a „Társadalmi 
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15%-a jut a kkv-kre. kihívások” prioritás teljes együttes 
költségvetési keretének mintegy 15%-át 
kell a kkv-kre fordítani.

Or. en

Módosítás 631
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kkv-támogató eszközt elsősorban 
alulról felfelé szerveződő módon kell 
végrehajtani. A végrehajtás kizárólag az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
megállapított „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
egyedi célkitűzésben, illetve az I. melléklet 
III. részének 1–6. pontjában megállapított 
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz 
tartozó egyedi célkitűzésekben 
meghatározott területekre irányulhat. Az 
eszköz adott esetben Európában a 
közbeszerzők jól ismert közös igényeinek 
megfelelő innovatív megoldások 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésének, illetve közbeszerzésének 
eszközéül szolgálhat.

Or. en

Módosítás 632
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (3) bekezdésben 
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meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően a Bizottság értékeléseket 
végez, és megállapítja, hogy a kis- és 
középvállalkozások milyen részvételi 
arányt képviselnek a kutatási 
programokban. Amennyiben a 15%-os 
célkitűzés nem valósult meg, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia ennek 
okait, és rövid időn belül új intézkedéseket 
kell javasolnia a célkitűzés elérése 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mindemellett a 2. és 3. pillér 
költségvetési keretének legalább 10%-át a 
célzott kkv-támogató eszközre kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 634
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Különös figyelmet kell továbbá 
fordítani a kkv-knak az Európai Kutatási 
Térség és különösen a köz-magán 
társulások irányítási struktúráiban való 
megfelelő részvételére és képviseletére.
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Or. en

Módosítás 635
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Együttműködésen alapuló projektek és 

partnerségi programok
A „Horizont 2020” keretprogramot 
elsősorban transznacionális 
együttműködésen alapuló projektek révén 
hajtják végre, amelyek végrehajtása a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
előírt éves munkaprogramokban szereplő 
pályázati felhívásokon keresztül történik. 
Ezeket a projekteket a tagállamokkal 
közösen kialakított köz-magán társulások 
és közszektoron belüli társulások egészítik 
ki.

Or. en

Módosítás 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Gyorsított innováció

(1) Az innováció piaci forgalmazásának és 
terjesztésének felgyorsítása érdekében a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös 
célkitűzés és a III. részben szereplő 
„Társadalmi kihívások” egyes prioritásai 
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keretében nyújtott uniós támogatás 20%-
át a „Gyorsított innováció” céljára kell 
fordítani.
(2) A „Gyorsított innováció” alulról 
felfelé szerveződő logikán alapuló eszköz, 
amely jelentősen lerövidíti az ötlet és a 
piacra jutás között eltelt időt, és várhatóan 
növelni fogja a „Horizont 2020” 
keretprogramon belüli ipari részvételt, 
valamint a kkv-k és az először pályázók 
részvételét. Ezáltal ösztönzi a 
magánszektorbeli K+F+I beruházásokat, 
előmozdítja az értékteremtés-központú 
kutatást és innovációt, valamint 
felgyorsítja az új technológiák olyan 
keresett innovatív termékekké érésének 
folyamatát, amelyekre a jövő 
vállalkozásai, valamint a gazdasági 
növekedés és foglalkoztatás épülhet.
(3) A tevékenységek az innovációs ciklus 
egészére kiterjednek, ugyanakkor kiemelt 
hangsúlyt helyeznek az innovációhoz 
kapcsolódó tevékenységekre, a kísérleti és 
a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
fejlesztésre, a technológiai 
demonstrációtól a piaci bevezetésig tartó 
valamennyi fejlesztési szakaszt – többek 
között a kísérletezést, a demonstrációt, a 
tesztelési környezeteket, a szabványosítási 
célú kutatást és a szabványmeghatározást, 
valamint az innovatív megoldások piaci 
elterjedését – felölelve.
(4) A „Gyorsított innováció” elnevezésű 
eszközt a(z) xxxx/2012/EU rendelet 
[részvételi és terjesztési szabályok] 
értelmében az együttműködésen alapuló 
alkalmazott kutatásba történő egyszerű és 
gyors bekapcsolódást lehetővé tevő látható 
támogatási eszközként kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A programnak az innováció felé történő tervezett elmozdulását megfelelően figyelembe véve a 
„Horizont 2020” keretprogramnak legalább egy olyan eszközt biztosítania kell, amelynek 
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segítségével az innovatív ötletek gyors, szabványos és megbízható eljárást alkalmazva 
bármikor következetesen értékelhetők és támogathatók. A garantált hathónapos 
támogatásfolyósítási időszakot biztosító nyílt vagy alulról felfelé szerveződő eszköz 
gondoskodik arról, hogy az innovatív ötletek ne avuljanak el a projekt megkezdésének 
időpontjáig. Ennek köszönhetően növekedni fog az ágazati részvétel is.

Módosítás 637
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak. A tagállamok részvétele 
előtt nyitott köz-magán társulásokat olyan 
módon kell kialakítani, hogy a tagállamok 
nemzeti szinten eldönthessék, hogy 
támogatni kívánják-e azokat, és ha igen, 
hogyan, ugyanakkor nem szabad 
akadályozni a legjobb európai szereplők 
teljes körű részvételét.

Or. en

Módosítás 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram (1) A „Horizont 2020” keretprogram 
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végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak. A résztvevők 
kiválasztásakor a döntő szempont a 
kiválóság.

Or. en

Módosítás 639
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kísérleti kutatási és 
innovációs tevékenységek kidolgozásának 
és végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

Or. en

Módosítás 640
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása 
az EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán 
társulások részére; valamint a(z) 
XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának v. vagy vii. alpontja szerinti 
finanszírozó szervek részére. A 
partnerségeknek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja;

a) költség-haszon elemzést és az érintett 
vállalkozások és szervek irányításának és 
működésének a nyitottság, az 
átláthatóság, az eredményesség és a 
hatékonyság szempontjából történő 
részletes értékelését követően, valamint 
feltéve hogy teljesítik a (3) bekezdésben 
foglalt feltételeket, uniós pénzügyi 
hozzájárulás nyújtása az EUMSZ 187. 
cikke alapján, a hetedik keretprogram 
keretében létrehozott közös vállalkozások 
részére, alapaktusuk módosításával,
valamint a(z) XX/2012/EU rendelet [új 
költségvetési rendelet] 55. cikke (1) 
bekezdése b) pontjának v. vagy vii. 
alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére;

Or. en

Módosítás 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy 
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje és a szükséges 
források nagyságrendje indokolja;

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy 
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje és a szükséges 
források nagyságrendje indokolja. A 
Bizottság egyetlen finanszírozási forrást 



PE492.710v01-00 78/140 AM\907403HU.doc

HU

biztosít azon esetek kivételével, amikor a 
Bizottság és a tagállamok egyértelműen 
megállapodtak arról, hogy egy adott 
kezdeményezés közös finanszírozásához 
megfelelő költségvetési keretet 
biztosítanak.

Or. en

Indokolás

Az intézményes jellegű köz-magán társulások jellemzően magas állandó költségeket viselnek, 
és hosszú előkészítést igényelnek. A meghatározott kritériumokat teljesítő új köz-magán 
társulásoknak egyetlen finanszírozási forráson alapuló támogatási modellre kell épülniük. A 
„Horizont 2020” keretprogramon belül a projektek végrehajtásának egyszerűsítése és a 
különböző részt vevő országokban az egyenlő részvételi esélyek biztosítása tekintetében 
egyetlen finanszírozási forrás alkalmazását kell előnyben részesíteni.

Módosítás 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy 
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje és a szükséges 
források nagyságrendje indokolja;

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy 
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje, a meglévő uniós 
szakpolitikai célkitűzésekkel való 
összhang és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja;

Or. en
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Módosítás 643
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződés kötése az (1) bekezdésben 
említett partnerekkel, melyben rögzíteni 
kell a partnerség célkitűzéseit, a partnerek 
mindegyikének kötelezettségvállalásait, a 
fő eredményességi mutatókat és a 
létrehozandó outputokat, beleértve a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
támogatandó kutatási és innovációs 
tevékenységek megjelölését is.

b) szerződés kötése az (1) bekezdésben 
említett partnerekkel, melyben rögzíteni 
kell a partnerség célkitűzéseit, a partnerek 
mindegyikének kötelezettségvállalásait,
szerepét és feladatait, a nyitott és átlátható 
működést és az érdekeltek részvételét 
biztosító irányítási elveket, a fő 
eredményességi mutatókat és a 
létrehozandó outputokat, beleértve a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
támogatandó kutatási és innovációs 
tevékenységek megjelölését is.

Or. en

Módosítás 644
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Új köz-magán társulások csak 
kivételes helyzetben hozhatók létre, 
amennyiben az elérendő célkitűzések 
hordereje ezt indokolja, és amennyiben 
bizonyítható, hogy a kívánt célkitűzés, 
valamint a szükséges tőkeáttételi hatás és 
a szereplők megfelelő mértékű bevonása 
más partnerségi forma vagy finanszírozási 
eszköz keretében nem valósítható meg.

Or. en
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Módosítás 645
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) az EUMSZ 187. cikke alapján nem 
jön létre új köz-magán társulás;

Or. en

Módosítás 646
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon, az alábbi kritériumok 
alapulvételével kell kijelölni:

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon kell kijelölni, létrehozni, 
és üzemeltetni. Új köz-magán társulás 
legalább az alábbi kritériumok 
alapulvételével hozható létre:

Or. en

Módosítás 647
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon, az alábbi kritériumok 
alapulvételével kell kijelölni:

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon, az alábbi kritériumok 
alapulvételével kell kijelölni és 
megvalósítani:
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Or. ro

Módosítás 648
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke, valamint a köz-magán társulás 
eszköze által a helyi szinten a kkv-k 
központi szerepvállalásával megvalósuló 
növekedéssel jellemzett területeken a 
kutatási eredmények és az innovatív 
megoldások piaci bevezetése tekintetében 
teremtett hozzáadott érték.

Or. en

Indokolás

A köz-magán társulások fontos és hatékony stratégiai szerepet játszhatnak a kkv-k 
fejlődésében, többek között e fejlődés területi hatásait illetően.

Módosítás 649
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értékének bizonyítása;

Or. en

Módosítás 650
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje, a „Horizont 2020” 
keretprogram egészére kiterjedő közös 
célok, világos és mérhető társadalmi és 
versenyképességi célkitűzések – többek 
között a munkahelyteremtés és 
vállalatalapítás, szellemi tulajdonjogok és 
szabadalmak létrehozása és 
oktatási/képzési célkitűzések –
megfogalmazása, és az e célkitűzések 
elérésével kapcsolatos elszámoltathatóság 
révén;

Or. en

Módosítás 651
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességének lehetséges 
erősítésére, a fenntartható fejlődésre és a 
társadalom-gazdaságtani kérdésekre 
gyakorolt hatás nagyságrendje, elismerve 
hogy az egyes projektek által kínált 
lehetséges előnyöket nem minden esetben 
lehet teljes körűen előre meghatározni;

Or. en

Módosítás 652
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) a társadalmi aggályok kezelésére, a 
fenntarthatóságra vagy az ipar 
versenyképességére gyakorolt hatás 
lehetséges nagyságrendje;

Or. en

Módosítás 653
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességére, a 
munkahelyteremtésre, a fenntartható 
fejlődésre és a társadalom-gazdaságtani 
kérdésekre, valamint a társadalmi 
kihívásokra gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram és ezen belül a köz-magán társulások részletes 
finanszírozási szabályainak választ kell adniuk a munkahelyteremtéshez hasonló sürgető 
társadalmi-gazdasági kérdésekre, és jobb szinergiákat kell biztosítaniuk a „Horizont 2020” 
keretprogramban a III. részben meghatározott társadalmi kihívásokkal.

Módosítás 654
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre, a 
munkahelyteremtésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

Or. en

Módosítás 655
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről;

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről; különösen a magánszektor 
résztvevőinek többek között készpénz 
alapú pénzügyi kötelezettségvállalásai;

Or. en

Módosítás 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről;

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló 
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről;

Or. en
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Indokolás

A magánszektor számára nehézséget okoz a „hosszú távú kötelezettségvállalásra” irányuló 
követelmény. A jelenlegi gazdasági körülmények között az iparágak jóval rövidebb időre 
tervezhetnek. Hiányzik a kellő gazdasági stabilitás ahhoz, hogy elvárható legyen, hogy a 
magánszektor több évre előre kössön le erőforrásokat és költségvetési keretet. E tekintetben 
nagyobb rugalmasságra van szükség.

Módosítás 657
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a magánszektoron túl további 
különböző partnerek bevonása, különös 
tekintettel az egyetemek és kutatók 
fokozott közreműködésére, a kkv-k 
tényleges szerepvállalásának 
bizonyítására, valamint más szereplők –
például állami vállalatok, nonprofit és 
civil társadalmi szervezetek – részvételére;

Or. en

Módosítás 658
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egyes partnerek szerepének 
egyértelmű meghatározása és a fő
eredményességi mutatóknak a kijelölt 
időszakra történő egyezményes rögzítése.

e) az egyes partnerek szerepének és 
feladatainak egyértelmű meghatározása és 
a fő eredményességi mutatóknak a kijelölt 
időszakra történő egyezményes rögzítése.

Or. en
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Módosítás 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kutatók, betegek és érdekelt felek 
hálózatai létrehozásának és 
megerősítésének elősegítésére való 
képesség az e hálózatok, valamint az 
érintett ágazatok, intézmények és a civil 
társadalom közötti kapcsolatok és csere 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 660
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) bizonyítottan nyílt, átlátható és 
részvételen alapuló irányítási rendszer, 
valamint hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás;

Or. en

Módosítás 661
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egész értéklánc valamennyi érdekelt 
partnerének – többek között a 
végfelhasználók, a kkv-k és 
kutatóintézetek – bevonása a 
partnerségbe;

Or. en

Módosítás 662
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az oktatás, kutatás és innováció 
alkotta tudásháromszög integrációját 
biztosító tevékenységekre vonatkozó 
kötelezettségvállalás;

Or. en

Módosítás 663
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a meglévő partnerségek 
támogatásának megerősítését vagy új 
partnerségek létrehozását megelőzően 
átfogó felmérést és értékelést készít a 
hetedik keretprogram értelmében 
létrehozott partnerségek (a közös 
technológiai kezdeményezések, az európai 
gazdaságélénkítési program keretében 
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létrejött köz-magán társulások, valamint 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet által létrehozott tudományos és 
innovációs társulások) hatásáról. 
A felmérés és értékelés alapján a 
Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtása során a 
meglévő köz-magán társulások 
irányításának ugrásszerű javítására 
irányuló javaslatokat nyújt be annak 
érdekében, hogy biztosítsa az erőteljesebb 
és eredményesebb hatást, a nyílt és 
átlátható működést, valamint az 
összeférhetetlenségek elkerülését.
Az értékelés és felülvizsgálat különösen a 
kkv-kra és a kisebb kutatóintézetekre 
gyakorolt hatást elemzi majd e
szereplőknek a kutatási menetrend és a 
projektek kidolgozásában való fokozott 
részvételének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mind a meglévő, mind pedig az új 
köz-magán társulások által kínált európai 
hozzáadott érték vizsgálata céljából azokat 
legkésőbb az e rendelet hatálybalépését 
követő egy éven belül részletes 
felülvizsgálatnak vetik alá.  E 
felülvizsgálat eredményeit eljuttatják az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a részletes felülvizsgálat 
során megállapítást nyer, hogy az európai 
hozzáadott érték feltétele nem teljesül 
megfelelően, az Európai Parlament és a 
Tanács határozhat úgy, hogy megszünteti 
az érintett köz-magán társulások 
finanszírozását. 

Or. en

Módosítás 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A köz-magán társulások az állami 
pénzeszközöket átlátható eljárások és 
elsősorban versenyfelhívások keretében 
teszik hozzáférhetővé, a „Horizont 2020” 
keretprogramban szereplő szabályokkal 
összhangban lévő részvételi szabályok 
szerint.

Or. en

Módosítás 667
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramban elő 
kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, mégpedig 
elsősorban olyan esetekben, amikor 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
cselekvések közösen kerülnek 
végrehajtásra az Unión belül.

A „Horizont 2020” keretprogramban elő 
kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, mégpedig 
elsősorban olyan esetekben, amikor 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
cselekvések közösen kerülnek 
végrehajtásra az Unión belül. A köz-magán 
társulások finanszírozásához felhasznált 
összeg nem haladhatja meg a 
„Horizont 2020” keretprogram teljes 
költségvetési keretének 15%-át.

Or. en

Módosítás 668
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramban elő 
kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, mégpedig 
elsősorban olyan esetekben, amikor 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
cselekvések közösen kerülnek 
végrehajtásra az Unión belül.

A „Horizont 2020” keretprogramban elő 
kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, mégpedig 
elsősorban olyan esetekben, amikor helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
cselekvések összehangolására, 
harmonizációjára és közös végrehajtására 
kerül sor az Unión belül.

Or. en

Módosítás 669
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire, és e kezdeményezések 
adott esetben régiókat és városokat 
foglalhatnak magukban. Az Unió 
pénzügyi hozzájárulása az uniós 
hozzáadott érték meglététől, valamint a 
források kiegészítő jellegétől függ.

Or. en

Módosítás 670
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok – lehetőleg egyazon 
eurorégióba vagy az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló, 
2006. július 5-i 1082/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 
értelmében létrehozott ugyanazon európai 
területi együttműködési csoportosulásba 
tartozó – régióinak közös programozási 
kezdeményezéseire.

* HL L 210., 2006.7.31., 19. o.

Or. it

Módosítás 671
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok, valamint azok városainak és 
régióinak közös programozási 
kezdeményezéseire.

Or. en

Módosítás 672
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban.

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban, adott 
esetben szubnacionális hatóságok 
részvételével.

Or. en

Módosítás 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban.

b) több regionális hatóság vagy tagállam 
által indított programokban való uniós 
részvétel az EUMSZ 185. cikkével 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 674
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú 
pénzügyi kötelezettségvállalása a közös 
pályázati felhívásokban és 
cselekvésekben. Az ERA-NET eszköz 
célkitűzései között szerepelhet a közös 
pályázati felhívásokra és cselekvésekre, 
valamint azok végrehajtására irányadó 
szabályok harmonizálása. Az ERA-NET 
eszköz ezenkívül kezdeményezések 
előkészítése céljára is felhasználható az 
EUMSZ 185. cikke alapján.

Az ERA-NET eszköz célkitűzései között 
szerepelhet a közös pályázati felhívásokra 
és cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Or. ro

Módosítás 675
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú 
pénzügyi kötelezettségvállalása a közös 
pályázati felhívásokban és cselekvésekben. 
Az ERA-NET eszköz célkitűzései között 
szerepelhet a közös pályázati felhívásokra 
és cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek korábban elért eredménye a 
közös pályázati felhívásokban és 
cselekvésekben. Az ERA-NET eszköz 
célkitűzései között szerepelhet a közös 
pályázati felhívásokra és cselekvésekre, 
valamint azok végrehajtására irányadó 
szabályok harmonizálása. Az ERA-NET 
eszköz ezenkívül kezdeményezések 
előkészítése céljára is felhasználható az 
EUMSZ 185. cikke alapján.
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Or. pl

Indokolás

A kutatások folytatásának nem az addig felhasznált finanszírozás szintjétől, hanem az elért 
eredményektől kell függenie.

Módosítás 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú 
pénzügyi kötelezettségvállalása a közös 
pályázati felhívásokban és cselekvésekben. 
Az ERA-NET eszköz célkitűzései között 
szerepelhet a közös pályázati felhívásokra 
és cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozás feltétele a közös pályázati 
felhívásokban és cselekvésekben részt vevő 
szervezetek jelentős arányú előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalása –
készpénzben vagy természetben. Az ERA-
NET eszköz célkitűzései között szerepelhet 
a közös pályázati felhívásokra és 
cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Or. en

Módosítás 677
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú 
pénzügyi kötelezettségvállalása a közös 
pályázati felhívásokban és cselekvésekben. 

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú 
pénzügyi vagy természetbeni 
kötelezettségvállalása a közös pályázati 
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Az ERA-NET eszköz célkitűzései között 
szerepelhet a közös pályázati felhívásokra 
és cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

felhívásokban és cselekvésekben. Az ERA-
NET eszköz célkitűzései között szerepelhet 
a közös pályázati felhívásokra és 
cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Or. it

Indokolás

Az elegendő pénzügyi forrással nem rendelkező részt vevő szervezetek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak szolgáltatások nyújtásával vagy emberi erőforrások biztosításával is.

Módosítás 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozásnak feltétele a részt vevő 
személyek már meglévő jelentős arányú
pénzügyi kötelezettségvállalása a közös 
pályázati felhívásokban és cselekvésekben. 
Az ERA-NET eszköz célkitűzései között 
szerepelhet a közös pályázati felhívásokra 
és cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása. Az ERA-NET eszköz 
ezenkívül kezdeményezések előkészítése 
céljára is felhasználható az EUMSZ 185. 
cikke alapján.

Az a) pont alkalmazásában a kiegészítő 
finanszírozás feltétele a közös pályázati 
felhívásokban és cselekvésekben részt vevő 
szervezetek előzetes indikatív pénzügyi 
kötelezettségvállalása – készpénzben vagy 
természetben. Az ERA-NET eszköz 
célkitűzései között szerepelhet a közös 
pályázati felhívásokra és cselekvésekre, 
valamint azok végrehajtására irányadó 
szabályok harmonizálása. Az ERA-NET 
eszköz ezenkívül kezdeményezések 
előkészítése céljára is felhasználható az 
EUMSZ 185. cikke alapján.

Or. en

Indokolás

E cikk módosítására azért van szükség, hogy a részt vevő szervezetek pénzbeni vagy 
természetbeni pénzügyi kötelezettségvállalásai egyaránt elfogadhatók legyenek.
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Módosítás 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában ilyen új 
kezdeményezésre vonatkozóan csak akkor 
terjeszthető elő javaslat, ha külön 
végrehajtási struktúrára van szükség, és a 
részt vevő országok nagymértékben 
elkötelezettjei a tudományos, igazgatási és 
pénzügyi integrációnak. A b) pontban 
említett kezdeményezésekre vonatkozó 
javaslatok tárgyterületét ezenkívül a 
következő kritériumok alapulvételével kell 
kijelölni:

A b) pont alkalmazásában ilyen új 
kezdeményezésre vonatkozóan csak akkor 
terjeszthető elő javaslat, ha külön
végrehajtási struktúrára van szükség, és a 
részt vevő országok és/vagy régiók
nagymértékben elkötelezettjei a 
tudományos, igazgatási és pénzügyi 
integrációnak. A b) pontban említett 
kezdeményezésekre vonatkozó javaslatok 
tárgyterületét ezenkívül a következő 
kritériumok alapulvételével kell kijelölni:

Or. en

Módosítás 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve 
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat is.

b) a részt vevő országok és/vagy régiók
határozott pénzügyi kötelezettségvállalásai 
– készpénzben vagy természetben –, 
beleértve a transznacionális kutatást és 
innovációt szolgáló nemzeti és/vagy 
regionális finanszírozás együttes 
felhasználására vállalt előzetes 
kötelezettségvállalásokat is;

Or. en



AM\907403HU.doc 97/140 PE492.710v01-00

HU

Módosítás 681
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve 
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat 
is;

b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, valamint 
a korábbi pozitív eredmények, illetve a 
transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalások is;

Or. pl

Indokolás

A kutatások folytatásának nem az addig felhasznált finanszírozás szintjétől, hanem az elért 
eredményektől kell függenie.

Módosítás 682
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve 
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat is.

b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi vagy természetbeni 
kötelezettségvállalásai, beleértve a 
transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat is.

Or. it

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdése 2) albekezdésének módosítását.
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Módosítás 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részt vevő országok határozott
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve 
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat is.

b) a részt vevő országok indikatív 
pénzügyi kötelezettségvállalásai –
készpénzben vagy természetben –, 
beleértve a transznacionális kutatást és 
innovációt szolgáló nemzeti és/vagy 
regionális finanszírozás összehangolására 
és adott esetben az erőforrások 
összevonására vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállalásokat is;

Or. en

Indokolás

E cikk módosítására azért van szükség, hogy a részt vevő szervezetek pénzbeni és 
természetbeni pénzügyi kötelezettségvállalásai egyaránt elfogadhatók legyenek.

Módosítás 684
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;

c) a cselekvés tagállami szintű hozzáadott 
értéke;

Or. pl

Indokolás

Az uniós szintű hozzáadott érték a tagállamokban elért hozzáadott értékek összegeként 
számolható ki.

Módosítás 685
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 
szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a 
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A 
„Horizont 2020” keretprogramon belül a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködést különösen a következő 
célkitűzések elérése céljából kell 
előmozdítani:

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 
szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a 
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A 
„Horizont 2020” keretprogramon belül a 
harmadik országokkal – különösen az 
Unió stratégiai partnereivel – és a 
nemzetközi szervezetekkel való 
nemzetközi együttműködést különösen a 
következő célkitűzések elérése céljából 
kell előmozdítani:

Or. en

Módosítás 686
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen.

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó 
programok, valamint adott esetben a 
nemzetközi kötelezettségek – például a 
millenniumi fejlesztési célok –
teljesítésének kiegészítéseképpen.

Or. en

Módosítás 687
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Világszinten is versenyképes 
kiválósági központok létrehozásának 
támogatása azzal a céllal, hogy az 
Európai Unió világviszonylatban az 
élvonalbeli kutatás és innováció vezető 
központjává válik.

Or. en

Módosítás 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján. Ezek a 
fellépések különösen a fejlődő országok 
kutatási kapacitásainak megerősítését 
célzó fellépések, valamint – például az 
egészség, többek között az elhanyagolt 
betegségek kutatása, a mezőgazdaság, a 
halászat és a környezetvédelem területén –
az ezen országok sajátos szükségleteire 
összpontosító együttműködési 
tevékenységek, amelyeket ezen országok 
kapacitásához igazodó pénzügyi 
feltételekkel hajtanak végre.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi együttműködési tevékenységek csak a közös érdek és a kölcsönös előnyök elvén 
alapulhatnak. Ha az általános szinten meghatározott keretprogramot bizonyos számú 
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megszorító kritériummal egészítik ki, annak hatása csak kontraproduktív lehet. A célzott 
fellépések itt javasolt meghatározása a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési 
keretprogram I. mellékletében megfogalmazott meghatározást veszi át. A fenti 
meghatározásban megjelölt ágazatok megegyeznek azon ágazatokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az EU közvetlen fejlesztési támogatás nyújtása mellett döntött.

Módosítás 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján. Ezek a 
fellépések különösen a fejlődő országok 
kutatási kapacitásainak megerősítését 
célzó fellépések, valamint – például az 
egészség, többek között az elhanyagolt 
betegségek kutatása, a mezőgazdaság, a 
halászat és a környezetvédelem területén –
az ezen országok sajátos szükségleteire 
összpontosító együttműködési 
tevékenységek, amelyeket ezen országok 
kapacitásához igazodó pénzügyi 
feltételekkel hajtanak végre.

Or. fr

Módosítás 690
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
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együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.
Ezek a fellépések különösen a fejlődő 
országok kutatási kapacitásainak 
megerősítését célzó fellépések, valamint –
például az egészség, többek között az 
elhanyagolt betegségek kutatása, a 
mezőgazdaság, a halászat és a 
környezetvédelem területén – az ezen 
országok sajátos szükségleteire 
összpontosító együttműködési 
tevékenységek, amelyeket ezen országok 
kapacitásához igazodó pénzügyi 
feltételekkel hajtanak végre.

Or. fr

Módosítás 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.
Ezen együttműködések keretében 
figyelembe kell venni a legkülső régiók és 
a tengerentúli országok és területek 
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tudományos és technológiai kapacitásait.

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek azzal a céllal fejlesztették ki 
tudományos és technológiai kapacitásaikat, hogy azokból saját régiójukon belüli kiválósági 
központokat teremtsenek. Az Európai Unió számára tehát ezek a kapacitások az 
együttműködés platformjaiul szolgálhatnak.

Módosítás 692
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok – különösen az 
Unió stratégiai partnereinek –
viszonylatában való előmozdítása céljából, 
a közös érdek és a kölcsönös előny elve 
alapján, figyelembe véve az adott 
országok, illetve országcsoportok 
tudományos és technológiai képességeit és 
piaci lehetőségeit, valamint a várható 
hatást.

Or. en

Módosítás 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
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szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal való együttműködésre adódó 
lehetőségeket, valamint a harmadik 
országok szellemitulajdon-rendszerének 
esetleges hiányosságait.

szakpolitikáinak alakulását.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi együttműködési tevékenységek csak a közös érdek és a kölcsönös előnyök elvén 
alapulhatnak. Ha az általános szinten meghatározott keretprogramot bizonyos számú 
megszorító kritériummal egészítik ki, annak hatása csak kontraproduktív lehet. A célzott 
fellépések itt javasolt meghatározása a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési 
keretprogram I. mellékletében megfogalmazott meghatározást veszi át. A fenti 
meghatározásban megjelölt ágazatok megegyeznek azon ágazatokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az EU közvetlen fejlesztési támogatás nyújtása mellett döntött.

Módosítás 694
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal való együttműködésre adódó 
lehetőségeket, valamint a harmadik 
országok szellemitulajdon-rendszerének 
esetleges hiányosságait.

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a globális 
környezetet.

Or. fr

Módosítás 695
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal való együttműködésre adódó 
lehetőségeket, valamint a harmadik 
országok szellemitulajdon-rendszerének 
esetleges hiányosságait.

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását.

Or. fr

Módosítás 696
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal való együttműködésre adódó 
lehetőségeket, valamint a harmadik 
országok szellemitulajdon-rendszerének 
esetleges hiányosságait.

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal – különösen az Unió 
stratégiai partnereivel – való 
együttműködésre adódó lehetőségeket, 
valamint a harmadik országok 
szellemitulajdon-rendszerének esetleges 
hiányosságait.

Or. en

Módosítás 697
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az esetlegesen kettős felhasználású 
kutatás területén nem kívánatos az 
együttműködés olyan harmadik országgal, 
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amely nem tarja tiszteletben az emberi 
jogokat, az ENSZ határozatait és a 
nemzetközi jogot.

Or. en

Módosítás 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében ezenkívül – az I. melléklet III. 
részének 6.3.2.d) pontja szerint, az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak” különös célkitűzésen belül, a 
nemzetközi együttműködés stratégiai 
fejlesztésének előmozdítása érdekében –
horizontális és több területet érintő 
tevékenységeket is végre kell hajtani.

(3) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében ezenkívül – az I. melléklet III. 
részének 6.3.2.d) pontja szerint, az 
„Európa a változó világban – inkluzív, 
innovatív és reflektív társadalmak” különös 
célkitűzésen belül, a nemzetközi 
együttműködés stratégiai fejlesztésének 
előmozdítása érdekében – horizontális és 
több területet érintő tevékenységeket is 
végre kell hajtani.

Or. en

Módosítás 699
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A(z) XX/XX/EU rendeletben 
[részvételi szabályok] ismertetett különös 
szabályoknak megfelelően korlátozni kell 
az együttműködést a katonai vagy területi 
konfliktusban érintett vagy olyan 
harmadik országban található 
szervezetekkel, ahol emberi jogi 
jogsértések alapos gyanúja áll fenn.
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Or. en

Indokolás

A részvételi szabályokra vonatkozóan a fenti előterjesztés mellett több további módosítás 
található a „Horizont 2020” keretprogramban. Ez a módosítás ismerteti a fent leírt 
kritériumoknak megfelelő országokra vonatkozóan előírt különös szabályokat, és előírja, hogy 
részletes jelentéstétel formájában „tűzfalat” kell emelni az uniós kutatási finanszírozás és a 
szóban forgó katonai vagy területi konfliktusok, illetve emberi jogi jogsértések közé. 

Módosítás 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A résztvevőkre nehezedő 
adminisztratív terhek enyhítése érdekében 
a Bizottság elfogadja a kedvezményezettek 
nemzeti számviteli gyakorlatát. 

Or. en

Módosítás 701
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzetközi együttműködésre 
előirányzott teljes költségvetési keret a 
„Horizont 2020” keretprogram teljes 
költségvetési keretének legalább 4%-a.

Or. en

Módosítás 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A saját auditjukat három egymást 
követő évben megfelelő színvonalon 
elvégző kedvezményezettek esetében – a 
fokozott bizalmon alapuló megközelítés 
előmozdítása érdekében – egyszerűsített 
auditálási eljárásra kerül sor.

Or. en

Módosítás 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás, kommunikáció és terjesztés Tájékoztatás, kommunikáció, hasznosítás
és terjesztés

Or. en

Módosítás 704
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is; 
mindezeket a tevékenységeket, köztük az 
említett intézkedéseket, másokkal azonos 
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Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez.

feltételek mellett a fogyatékkal élő 
személyek részére is hozzáférhetővé kell 
tenni. A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kommunikációra szánt 
költségvetés az Unió politikai prioritásairól 
folytatott szervezeti kommunikáció 
fedezéséhez is hozzájárul, amennyiben e 
prioritások kapcsolódnak e rendelet 
általános célkitűzéseihez.

Or. es

Indokolás

E módosítás erősíti a fogyatékkal élő személyek helyzetét, hangsúlyozva, hogy a „Horizont 
2020” keretén belül biztosítani kell e személyek számára az információkhoz és a 
tájékoztatáshoz való hozzáférést, valamint az információ terjesztését.

Módosítás 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez. Kiemelt feladata, hogy a 
tagállamoknak időben érdemi 
információkat szolgáltasson.

Or. en

Módosítás 706
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
kommunikáció fedezéséhez is hozzájárul, 
amennyiben e prioritások kapcsolódnak e 
rendelet általános célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 707
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek.

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek. A „Horizont 2020” 
keretprogrammal kapcsolatos tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket, többek 
között a támogatott projektekre, a kutatási 
eredményekre és az értékelésekre 
vonatkozó kommunikációs intézkedéseket 
digitális formában nyíltan elérhetővé és 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en
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Módosítás 708
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek.

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek, különösen ügyelve arra, 
hogy a tájékoztatás módja minden személy 
– különösen a fogyatékossággal élők –
számára is könnyű hozzáférést biztosítson.

Or. en

Módosítás 709
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogrammal 
kapcsolatos tájékoztató és kommunikációs 
cselekvéseket, többek között a támogatott 
projektekre és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket a többi 
felhasználó számára biztosított 
feltételekkel egyenlő módon a 
fogyatékossággal élők számára is 
elérhetővé és hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 710
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyenlőség elve alapján a fogyatékkal 
élő személyek számára is elérhető 
formátumban közzé kell tenni 
valamennyi, a „Horizont 2020”-ra 
vonatkozó információt és kommunikációs 
intézkedést, beleértve az eredményekkel és 
a támogatott projektekkel kapcsolatos 
közleményeket.

Or. fr

Módosítás 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információhoz való egyszerűbb 
hozzáférés és a kutatói közösség által kért 
valamennyi információt magában foglaló 
eszköz létrehozása érdekében – az 
átláthatóság követelményére is 
figyelemmel – a Cordis digitális eszköz 
felülvizsgálata és reformja keretében 
javítják annak átláthatóságát és 
rugalmasságát. Az új Cordis 2013 
júniusáig készül el.

Or. en

Indokolás

A CORDIS jelenleg az egyik legösszetettebb és legnehezebben kezelhető program. Ahhoz, 
hogy a társadalom, a kutatók és a vállalatok számára megkönnyítsék az információkhoz való 
hozzáférést, a programot felül kell vizsgálni, bővíteni kell az adatok körét, és valamennyi 
pályázathoz és támogatáshoz egyszerűbb hozzáférést kell biztosítani.
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Módosítás 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és tengerentúli 
országokat és területeket, valamint
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy azok a kezdeményezések is támogatásban részesüljenek, amelyek a „Horizont 
2020” tengerentúli országokon és területeken belüli jobb megismertetésére irányulnak. 

Módosítás 713
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat, például a 
fogyatékossággal élő kutatókat vagy 
résztvevőket érintő – kezdeményezések;

Or. en

Indokolás

Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a fogyatékkal élőkre és a „Horizont 2020” keretprogram 
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tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési tevékenységeivel kapcsolatos 
szükségleteikre. Ezenfelül kapacitásbővítésre van szükség, mivel a fogyatékkal élők és 
képviseleti szervezeteik a kutatási és innovációs programokban, valamint a nyilvánossággal 
folytatott párbeszéd és konzultáció területén alulreprezentáltak.

Módosítás 714
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat, például a 
fogyatékossággal élő kutatókat vagy 
résztvevőket érintő – kezdeményezések;

Or. en

Módosítás 715
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredmények kommunikálásának és 
terjesztésének optimalizálásához szükséges 
szaktudás átadására irányuló célirányos 
segítségnyújtás projekteknek és 
konzorciumoknak;

b) az eredmények kommunikálásának és 
terjesztésének optimalizálásához szükséges 
szaktudás megfelelő átadására irányuló 
célirányos segítségnyújtás projekteknek és 
konzorciumoknak;

Or. en

Módosítás 716
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából, valamint 
ezek kötelező közlése és terjesztése a 
tudományos közösség, az ipar és a 
nyilvánosság felé;

Or. en

Indokolás

Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a fogyatékkal élőkre és a „Horizont 2020” keretprogram 
tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési tevékenységeivel kapcsolatos 
szükségleteikre. Ezenfelül kapacitásbővítésre van szükség, mivel a fogyatékkal élők és 
képviseleti szervezeteik a kutatási és innovációs programokban, valamint a nyilvánossággal 
folytatott párbeszéd és konzultáció területén alulreprezentáltak.

Módosítás 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából, például 
az eredmények összegyűjtésével megbízott 
különleges elszámolóházak vagy intézetek 
létrehozásának támogatása révén;

Or. en
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Indokolás

Az elszámolóházak az egyes szakterületeken létrejött valamennyi kutatási eredményt 
összegyűjthetnék, elkerülve ezáltal a kutatási erőfeszítések felesleges és költséges 
párhuzamosságát, valamint biztosítva az eredmények hatékony terjesztését. Mindemellett az 
elszámolóházak szerepet játszhatnának a kutatóintézetek és más érdekeltek közötti cserékben.

Módosítás 718
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából, valamint 
adott esetben ezek közlése és terjesztése a 
tudományos közösség és a nyilvánosság 
felé;

Or. en

Módosítás 719
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából; 

c) az olyan szakértői elemző cselekvések, 
amelyek több különféle projekt – köztük 
más forrásból finanszírozott projektek –
eredményeit gyűjtik össze és értékelik
felhasználóbarát eredmény-adatbázisok és 
a fő eredményeket összefoglaló jelentések 
elkészítése és rendelkezésre bocsátása 
céljából; 



AM\907403HU.doc 117/140 PE492.710v01-00

HU

Or. pl

Indokolás

A szakértők fontos szerepe nem pusztán az összegzésben, hanem a projektek megvalósítása 
során szerzett adatok analitikus értékelésén alapuló összegzésben áll. 

Módosítás 720
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát és hozzáférhető digitális 
adatbázisok és a fő eredményeket 
összefoglaló jelentések rendelkezésre 
bocsátása céljából;

Or. en

Módosítás 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kiemelt figyelmet kell fordítani az 
etikai szempontból érzékeny kérdésekkel, 
például az emberi embrionális őssejtek 
kutatásával kapcsolatos 
kezdeményezésekre. Ezeken a területeken 
az Európai Bizottság további lépéseket 
tesz a valamennyi nézőpontot felölelő 
széles körű párbeszéd és vita 
támogatására.

Or. en



PE492.710v01-00 118/140 AM\907403HU.doc

HU

Indokolás

Sürgető szükség van a polgároknak és a civil társadalmi szervezeteknek e tudományos és 
etikai vitába való bevonására. Az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatásról szóló 
nyilvános viták gyakran a kutatók ellen hangolják a vallási hatóságokat és a felekezeti 
szervezeteket. A vallási etika tiszteletre méltó hagyományokkal rendelkezik, ám ugyanilyen 
tiszteletre méltó a nem vallásos emberi értékeken alapuló etikai hagyomány is, amelyet az 
ilyen jellegű politikai vitákban érvényesíteni kell.

Módosítás 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a civil társadalomnak és 
szervezeteinek a kutatási és innovációs 
folyamatba – többek között a kutatási 
menetrendek kidolgozásába és a közös 
tudásteremtésbe – történő bevonására 
irányuló kezdeményezések.

Or. en

Módosítás 723
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kezdeményezések az európai 
társadalom körében a tudományos, 
technológiai és innovációs vonatkozású 
kérdések jobb megértésének 
előmozdítására, valamint a legfőbb 
társadalmi kérdésekről az európai 
közéletben folytatott tudományos alapú 
nyilvános viták ösztönzésére;

Or. en
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Módosítás 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nemek közötti egyenlőségről szóló 
15. cikkben és a „Horizont 2020” 
keretprogramban foglalt rendelkezések 
végrehajtásának értékelését és az arról 
szóló tájékoztatást célzó kezdeményezések.

Or. en

Módosítás 725
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a civil társadalomnak, valamint 
szervezeteinek és intézményeinek a 
kutatási és innovációs folyamatba történő 
bevonására irányuló kezdeményezések.

Or. en

Módosítás 726
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E határozat végrehajtása céljából olyan 
ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amely 
ésszerű biztosítékot jelent az intézkedések 

(1) E határozat végrehajtása céljából olyan 
ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amely 
ésszerű biztosítékot jelent az intézkedések 
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eredményességével és hatékonyságával 
kapcsolatos kockázatok megfelelő 
kezelésére, valamint a háttérügyletek 
jogszerűségére és szabályszerűségére 
nézve, figyelemmel a programok többéves 
voltára, valamint az érintett kifizetések 
jellegére.

eredményességével és hatékonyságával 
kapcsolatos kockázatok kellő mértékű 
csökkentésére és megfelelő kezelésére, 
valamint a háttérügyletek jogszerűségére és 
szabályszerűségére nézve, figyelemmel a 
programok többéves voltára, valamint az 
érintett kifizetések jellegére.

Or. en

Módosítás 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Létre kell hozni az ad hoc mediátor 
funkciója; a mediátor kezeskedik a 
szabályok egységességéért és megfelelő 
értelmezéséért. A szabályokkal és az 
eljárásokkal kapcsolatos értelmezési vita 
esetén az Európai Bizottság – esetleg a 
bármely érdekelt fél által kezdeményezett 
független megismételt ellenőrzés alapján 
– az ad hoc mediátor véleményén alapuló 
kompromisszum útján rendezheti a vitát.

Or. fr

Indokolás

A hatodik és hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram idején számos vita 
alakult ki a kedvezményezettekkel a szabályok értelmezése kapcsán, és az Európai Bizottság 
által folytatott ellenőrzések és ezek eredményei rámutattak arra, hogy a bírósági eljárások 
elkerülése érdekében hasznos lehet egy mediációs eljárás bevezetése. Emellett – ugyancsak a 
bírósági eljárások elkerülése érdekében – szükség van a viták gyors megoldását célzó 
kompromisszumkereső eljárás megszervezésére.

Módosítás 728
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság 
az utolsó részlet kifizetésétől számított 
négy éven belül végezhet ellenőrzéseket.

A (3) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság 
a projekt befejezésétől számított két éven 
belül végezhet ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét, valamint a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és a 
társadalmi kihívások kezelését szolgáló 
információs és kommunikációs 
technológiák által kínált legkorszerűbb 
megoldások alkalmazásának értékelését is

Or. en

Módosítás 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegére, a kkv-k 
részvételére, a magánszektor részvételére, 
a nemek közötti egyenlőségre és az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
információkat is. A nyomon követésnek 
továbbá magában kell foglalnia a köz-
magán társulásoknak és a közszektoron 
belüli társulásoknak nyújtott támogatás 
mértékére vonatkozó információkat is. 

Or. en

Módosítás 731
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is, és 
egyúttal figyelemmel kell kísérnie a kkv-k 
részvétele és a részvétel bővülése terén 
elért előrelépést.

Or. en



AM\907403HU.doc 123/140 PE492.710v01-00

HU

Módosítás 732
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, a tengerkutatás és a 
tengerhasznosítási célú kutatás, beleértve 
az éghajlattal kapcsolatos kiadások 
összegét is.

Or. en

Módosítás 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre vonatkozó információkra és 
mutatókra is, mint a felelősségteljes 
kutatás és innováció, többek között a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás
terén, beleértve az éghajlattal kapcsolatos 
kiadások összegét is.

Or. en
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Módosítás 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Gyürk András, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegére, a kkv-k 
részvételére és a részvétel bővülésére 
vonatkozó információkat is.

Or. en

Módosítás 735
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegére, a 
magánszektor és különösen a kkv-k 
részvételére vonatkozó információkat is.
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Or. en

Módosítás 736
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint az egyre szélesebb körű 
uniós szintű részvétel felé tett előrelépés, a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás, 
beleértve az éghajlattal kapcsolatos 
kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegére, a kkv-k és 
a magánszektor részvételére vonatkozó 
információkat is.
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Módosítás 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a társadalom- és 
gazdaságtudományok, a 
bölcsészettudományok, a fenntarthatóság 
és az éghajlatváltozás, beleértve az 
éghajlattal kapcsolatos kiadások összegét 
is.

Or. en

Módosítás 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a nemek közötti 
egyenlőség, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.
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Módosítás 740
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a nyomon követés 
eredményeiről jelentést készít, és terjeszti 
azokat.

(2) A Bizottság a nyomon követés 
eredményeiről jelentést készít, és terjeszti 
azokat, adott esetben az egyes eszközök 
között összehasonlítható legfontosabb 
közös mutatók alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 741
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Félidős felülvizsgálat

Or. en

Módosítás 742
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az értékeléseket kellő időben kell 
elvégezni ahhoz, hogy a döntéshozatali 
folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1) A felülvizsgálatokat és az értékeléseket 
kellő időben kell elvégezni ahhoz, hogy a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.
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Módosítás 743
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetre szánt 
– a 6. cikk (3) bekezdése szerinti –
második előirányzatot a szóban forgó 
felülvizsgálat nyomán kell rendelkezésre 
bocsátani. A felülvizsgálat az alábbiakhoz 
mérten értékeli az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet előrehaladását:

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. A „Horizont 2020” 
keretprogram többi költségvetési sorából 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézetre szánt – a 6. cikk (3) bekezdése 
szerinti – második előirányzatot a szóban 
forgó felülvizsgálat nyomán csak a többi 
költségvetési sor végrehajtásában részt 
vevők engedélyével és csak abban az 
esetben lehet rendelkezésre bocsátani, ha a 
valamennyi érintett féllel folytatott 
egyeztetést követően és az Európai 
Parlament és a Tanács jóváhagyásával 
megállapodás születik arról, hogy a 
„Horizont 2020” keretprogram e részeihez 
tartozó célkitűzések az EIT-cselekvések 
kibővítése révén valósíthatók meg a 
leghatékonyabban. A felülvizsgálat az 
alábbiakhoz mérten értékeli az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
előrehaladását:

Or. en

Módosítás 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetre 
szánt – a 6. cikk (3) bekezdése szerinti –
második előirányzatot a szóban forgó 
felülvizsgálat nyomán kell rendelkezésre 
bocsátani. A felülvizsgálat az alábbiakhoz 
mérten értékeli az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet előrehaladását:

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. A felülvizsgálat az 
alábbiakhoz mérten értékeli az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
előrehaladását:

Or. en

Módosítás 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 6. cikk (3) bekezdése szerinti első 
előirányzat felhasználásának szintje, 
megkülönböztetve a TIT-ek első 
hullámának fejlesztésére felhasznált 
pénzösszeget és a megvető tőkének a 
második szakaszra tett hatását, valamint 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet képességét arra, hogy a 
tudományos és innovációs társulások 
partnereit és a magánszférát bevonja a 
finanszírozásba, a(z) XX/2012 rendeletben 
[felülvizsgált EIT-rendelet] foglaltaknak 
megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és a tudományos és innovációs 
társulások hozzájárulása a „Horizont 2020” 
keretprogram „Társadalmi kihívások” 
prioritásához és „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzéséhez.

iii. az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és a tudományos és innovációs 
társulások hozzájárulása a „Horizont 2020” 
keretprogram „Társadalmi kihívások” és a 
nemekkel kapcsolatos célok prioritásához, 
valamint „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” és „a 
nemekkel kapcsolatos innováció” különös 
célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a TIT-ek lehetősége az érintett új 
partnerek bevonására, amennyiben 
hozzáadott értéket jelentenek.

Or. en

Módosítás 748
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
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segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

segítségével többek közt tudományos 
szemináriumok és konferenciák keretében
a „Horizont 2020” keretprogramról, annak
egyedi programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram során létrejött kutatási 
projektek céljainak megvalósulásáról, 
célkitűzéseinek (az eredményekben és a 
kívánt hatás felé tett előrelépésben 
mérhető) eléréséről, az intézkedések 
relevanciájának fennállásáról, a források 
hatékonyságáról és felhasználásáról, a 
további egyszerűsítési lehetőségekről és az 
uniós hozzáadott értékről. Az értékelés 
során szempontként figyelembe kell venni 
a finanszírozási lehetőségek további 
hozzáférhetőségét is valamennyi térség 
résztvevői, a kkv-k és a nemek közötti 
egyensúly érvényre jutása tekintetében. Az 
említett értékelésnek ezenkívül ki kell 
terjednie arra, hogy az intézkedések 
mennyiben járultak hozzá jelenleg az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait. Az értékelés a 
program bizonyos részének elvetését, vagy 
a program végrehajtása során szerzett új 
adatok figyelembevétele érdekében annak 
naprakésszé tételét eredményezheti.

Or. pl

Indokolás

A kutatások megfelelő szemináriumokon és konferenciákon történő nyílt elemzése lehetővé 
teszi, hogy független szakértők is értékelhessék a célkitűzések megvalósulását és javaslatokat 
tehessenek esetleges javításukra, vagy akár a projekt elvetésére is.

Módosítás 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k,
valamint a nemi szempontok érvényre
jutása és a kutatás tartalmában megfigyelt 
egyensúlya tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en

Módosítás 750
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség és tagállam résztvevői, 
a kkv-k és a nemek közötti egyensúly 
érvényre jutása tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. ro

Módosítás 751
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
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Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a kutatási 
eredmények terjesztését és hasznosítását 
és a finanszírozási lehetőségek 
hozzáférhetőségét is valamennyi térség, 
különösen a kutatási programokban 
alulreprezentált térségek résztvevői, a 
kkv-k és a nemek közötti egyensúly 
érvényre jutása tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en

Módosítás 752
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
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felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait. Az értékelést a 
tagállamokkal együttműködve kell 
folytatni, figyelemmel a tagállamok és a 
helyi önkormányzatok által folytatott 
kutatási és innovációs politikák 
komplementaritására és uniós hozzáadott 
értékére.

Or. fr

Módosítás 753
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
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felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a
nők és férfiak esélyegyenlőségének
érvényre jutása tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en

Módosítás 754
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb 2016-ban és 
azt követően kétévente felülvizsgálja az 
uniós szervezetek és a harmadik 
országokbeli szervezetek kutatási 
programokban viszonossági alapon való 
részvételét. A felülvizsgálatot országok 
szerinti bontásban kell elvégezni, és abban 
össze kell hasonlítani azokat a 
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támogatásokat, amelyekben harmadik 
országokbeli szervezetek részesültek a 
„Horizont 2020” programból, és azokat a 
támogatásokat, amelyekben uniós 
szervezetek részesültek harmadik országok 
kutatási programjaiból.

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokbeli szervezetek a „Horizont 2020” 
programban ténylegesen viszonossági alapon vegyenek részt, a részvétel rendszeres 
felülvizsgálatának elvégzésére és a „Horizont 2020” programból származó támogatások 
harmadik országok szervezetei számára való elosztásának ellenőrzésére van szükség.

Módosítás 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Hasonló értékelési eljárást kell 
alkalmazni a közös technológiai 
kezdeményezések esetében is.

Or. en

Módosítás 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések, a közös technológiai 
kezdeményezések és az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
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eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot.

egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot.

Or. en

Módosítás 757
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 6. 
cikkben említett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás [XX]-án/én kezdődő ötéves 
időtartamra vonatkozik. A Bizottság 
legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak 
vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács a 26b. cikk 
szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, 
akkor az a korábbinak megfelelő 
időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit a 26b. és 26c. 
cikk határozza meg.

Or. en
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Módosítás 758
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 6. cikkben említett 
felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
legkésőbb a végleges határozat 
meghozatala előtt egy hónappal törekszik 
tájékoztatni a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazások visszavonásáról és 
milyen indokok alapján kíván határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti a határozatban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy az abban megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét nem érinti. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en

Módosítás 759
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. cikk
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Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés napját követő két hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az említett határidő leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust ki kell hirdetni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az az abban 
megállapított napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kihirdethető az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és az említett határidő lejárta 
előtt is hatályba léphet, amennyiben mind 
az Európai Parlament, mind a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot azon 
szándékáról, hogy nem emel kifogást.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en


