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Módosítás 109
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 110
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogramot úgy 
kell végrehajtani, hogy az közvetlenül 
hozzájáruljon Európa ipari vezető 
szerepének kivívásához, valamint az 
európai gazdasági növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz, és megfeleljen annak a 
stratégiai jövőképnek, amelyet a Bizottság 

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

fellendüléshez, növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz, és megfeleljen annak a 
stratégiai jövőképnek, amelyet a Bizottság 
által „Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett közlemény felvázol, és amelynek 
kapcsán a Bizottság a részvételi feltételek 
gyökeres leegyszerűsítését vállalta.

Or. es

Indokolás

Olyan célkitűzések bevezetéséről van szó, amelyeket a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása során teljesíteni kell, és amelyek teljes mértékben összhangban állnak az 
„Európa 2020” stratégia célkitűzéseivel. 

Módosítás 111
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 113
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 114
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A „Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott projektek eredményeivel 
összefüggő szabadalmi bejelentésekhez, 
szabványokhoz, publikációkhoz vagy 
bármely más információterjesztési 
eszközhöz való hozzáférés – elektronikus 
formában is – mindenki számára 
hozzáférhető formátumok alkalmazását 
teszi szükségessé. A hozzáférhető 
formátumok közé tartozik például a 
nagybetűs írás, a Braille-írás, a könnyen 
olvasható szöveges, audio-, video- és 
elektronikus formátum.

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani a „Horizont 
2020” keretprogramból finanszírozott projektek eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, publikációkhoz vagy bármely más információterjesztési 
eszközhöz, elektronikus formában is, annál is inkább, mert közfinanszírozásról van szó.

Módosítás 115
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A „Horizont 2020” program 
keretében finanszírozást kell nyújtani 
minden olyan többletköltség fedezésére, 
amely fogyatékossággal élő kutatók, 
valamint fogyatékossággal élő 
személyeknek a keretprogramból 
finanszírozott projektekben való 
részvételével függ össze. A 
fogyatékossággal kapcsolatos 
többletköltségeket támogatható 
kiadásoknak kell tekinteni. Az ilyen 
költségek közé tartozik például a 
jeltolmácsolás, az élőszöveg-átírás, a 
gyorsfeliratozó rendszerek, a személyes 
segítségnyújtás és a rendezvényeknek a 
fogyatékkal élők számára hozzáférhető 
intézményekben való megtartása. 

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő kutatók és résztvevők korlátozás 
nélkül hozzájárulhassanak a „Horizont 2020” program keretében finanszírozott projektekhez, 
az uniós finanszírozási szabályoknak lehetővé kell tenniük kiegészítő finanszírozás nyújtását a 
fogyatékosságokkal kapcsolatos valamennyi kiadás fedezésére, amit a kutatásra vonatkozó 
politika és a kutatási programok egyik ésszerű intézkedésének kell tekinteni. 

Módosítás 116
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság legkésőbb 2017-ig elvégzi 
a részvételi szabályrendszer időközi 
értékelését annak érdekében, hogy mód 
nyíljon az eljárások kellő egyszerűsítésére 
és a programokban való részvétel 
szélesítésére. Az értékelésben többek 
között elemezni kell, hogy a 
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finanszírozáshoz bármely régiókból hozzá 
lehet-e férni, azt kkv-k is igénybe tudják-e 
venni, kiegyensúlyozott-e a nők és a 
férfiak részvétele, továbbá milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre a 
további egyszerűsítés tekintetében. A 
részvételre vonatkozó szabályokat szükség 
esetén a Bizottság javaslata alapján a 
jogalkotó – a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtásának futamideje 
alatt egy alkalommal – kiigazíthatja.

Or. de

Indokolás

A részvételi szabályok gyökeres egyszerűsítésére törekvő megközelítés hatásait folyamatosan 
értékelni kell, lehetőséget adva a jogalkotó számára a kiigazításra.

Módosítás 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A többi uniós finanszírozási 
programmal való koherencia biztosítása 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtásának az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, […]-i XX/XX/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 
valamint a költségvetési rendelet 
végrehajtása részletes szabályainak 
módosításáról szóló, […]-i X/X/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell történnie.

(5) A többi uniós finanszírozási 
programmal való koherencia biztosítása 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtásának az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, […]-i XX/XX/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 
valamint a költségvetési rendelet 
végrehajtása részletes szabályainak 
módosításáról szóló, […]-i X/X/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell történnie. A 
külön szabályok elfogadása tekintetében 
ugyanakkor rugalmasságot kell 
biztosítani, figyelembe véve a kutatási 
terület és az innováció természetét.

Or. en
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Módosítás 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A hetedik kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hatálya alá, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
hatáskörébe tartozó tevékenységek 
egyetlen egységes keretbe való 
szervezésével könnyebbé válik a részvétel, 
következetesebb eszközrendszer hozható 
létre, és növelhetők a tudományos és a 
gazdasági hatások, miközben elkerülhetők 
az indokolatlan átfedések és a 
szétaprózódottság. Ahhoz, hogy 
megkönnyítse a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből uniós 
pénzügyi hozzájárulásban részesülő 
programokban való részvételt, ideértve az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet, a közös vállalkozások és az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más 
struktúrák által igazgatott programokban, 
valamint a tagállamok által az EUMSZ 
185. cikke alapján végrehajtott 
programokban való részvételt is, a 
létrehozandó koherens keretnek közös 
szabályok alkalmazásán kell alapulnia.
Ugyanakkor kellő rugalmasságot kell 
biztosítani és ennek érdekében kivételes 
esetekben lehetővé kell tenni külön 
szabályok megalkotását arra az esetre, ha 
az adott cselekvések speciális igényei azt
kifejezetten indokolttá teszik és a Bizottság 
ahhoz beleegyezését adja. Különösen 
érvényes ez, ha a cél a lehetőségek 
megragadására irányuló tevékenységek 
fellendítése a rövid kutatási és innovációs 
ciklusokkal rendelkező ágazatokban, a 
kkv-k részvételének megkönnyítése és az 
eljárások egyszerűsítése a 
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finanszírozásban részesített kutatások 
eredményeire közvetlenül építő 
tevékenységek számára. 

Or. en

Indokolás

Indokolt esetekben bizonyos rugalmasság fenntartására van szükség, különben a szabályok 
túlságosan merevek lennének. Fontos ugyanakkor e rugalmasságnak kivételes esetekre való 
korlátozása.

Módosítás 119
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

biztosítani és ennek érdekében lehetővé 
kell tenni külön szabályok megalkotását 
arra az esetre, ha az adott cselekvések 
speciális igényei azt indokolttá teszik és a 
Bizottság – az EU jogalkotó hatósága és a 
tagállamok kellő bevonása mellett – ahhoz 
beleegyezését adja.

Or. en

Módosítás 120
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, különösen pedig a 
plágium minden formájától való 
tartózkodás kívánalmával.

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, különösen pedig a 
plágium minden formájától való 
tartózkodás kívánalmával. A kutatási 
tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 13. cikkét, és 
csökkenteniük kell az állatok kutatási és 
kísérleti célú felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva.

Or. sl

Módosítás 121
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, különösen pedig a 
plágium minden formájától való 
tartózkodás kívánalmával.

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, valamint a kutatás 
integritásával kapcsolatos elvekkel, 
amelyek közé tartozik a plágium minden 
formájától és az adatok színlelt 
előállításától való tartózkodás kívánalma 
is.

Or. en

Módosítás 122
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, különösen pedig a 
plágium minden formájától való 
tartózkodás kívánalmával.

(7) A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.
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Módosítás 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapjogokat és 
elveket. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
cselekvéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel 
és az etikai elvekkel, különösen pedig a 
plágium minden formájától való 
tartózkodás kívánalmával.

(7) A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Meg kell jegyezni, hogy a nemek 
közötti egyenlőség szempontjainak 
megerősítése a „Horizont 2020” 
keretprogram kialakítása, végrehajtása és 
teljesítése során egyaránt fontos teendő. 

Or. en

Módosítás 125
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az 
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor 
figyelembe kell venni az uniós 
jogalanyoknak a harmadik országok 
programjaiban való részvételére vonatkozó 
feltételeket is.

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az 
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor 
figyelembe kell venni az uniós 
jogalanyoknak a harmadik országok 
programjaiban való részvételére vonatkozó 
feltételeket is. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
program keretében juttatott finanszírozás 
ne álljon ellentmondásban az uniós 
alapelvekkel, valamint az EU 
külpolitikájával és fejlesztési politikájával 
való koherencia ösztönzése céljával külön 
szabályok kerülnek előírásra és 
alkalmazandók azon harmadik 
országokkal szemben, amelyekről 
megalapozottan feltételezhető az emberi 
jogok megsértése, illetve amelyek 
fegyveres összetűzésben állnak vagy 
területi konfliktusok részes felei. 

Or. en

Módosítás 126
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 
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célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az 
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor 
figyelembe kell venni az uniós 
jogalanyoknak a harmadik országok 
programjaiban való részvételére vonatkozó 
feltételeket is.

célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor 
figyelembe kell venni az uniós 
jogalanyoknak a harmadik országok 
programjaiban való részvételére vonatkozó 
feltételeket is, mérlegelve egyúttal a 
résztvevő harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek jogi kereteiből 
fakadó feltételeket is.

Or. en

Módosítás 127
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az 
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor 
figyelembe kell venni az uniós 
jogalanyoknak a harmadik országok 
programjaiban való részvételére vonatkozó 
feltételeket is.

(8) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a 
nemzetközi együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban elő kell 
segíteni a harmadik országokban 
letelepedett jogalanyok és a nemzetközi 
szervezetek részvételét. E szabályok 
végrehajtásának összhangban kell lennie az 
EUMSZ 75. és 215. cikke alapján 
elfogadott intézkedésekkel, valamint a 
nemzetközi joggal. A szabályok 
végrehajtása kapcsán ugyanakkor a 
kölcsönösség elve alapján figyelembe kell 
venni az uniós jogalanyoknak a harmadik 
országok programjaiban való részvételére 
vonatkozó feltételeket is.

Or. en
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Módosítás 128
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Szabályokat kell meghatározni a köz-
magán partnerségek létrehozására 
vonatkozóan. Mivel a köz-magán 
partnerségek létrehozására csak kivételes 
jelleggel kerülhet sor, a Bizottság 
kizárólag abban az esetben hoz létre újabb 
közös vállalkozásokat az EUMSZ 187. 
cikke alapján, ha tények igazolják, hogy
ugyanazok a célkitűzések más típusú 
finanszírozási mechanizmus 
igénybevételével nem valósíthatók meg.

Or. en

Módosítás 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 

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

szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel.
Az uniós pénzügyi segítségnyújtás többféle 
formában, de mindig a lehető legszélesebb 
tökeáttételi hatás elérésének céljával 
történhet.

Or. en

Módosítás 132
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 133
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 134
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezeknek a részvételi és terjesztési 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű kisebb 
cégek sajátos finanszírozási igényeit, hogy 
kibontakoztassák azok teljes kutatási és 
innovációs potenciálját, kellően 
figyelembe véve a kkv-k különböző 
típusainak és a különböző ágazatoknak a 
sajátosságait. A részvételi szabályoknak 
kellő módon elő kell segíteniük a 
támogatás odaítélésére rendelkezésre álló 
időtartam legfeljebb hat hónapra 
rövidítését.
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 
álló időtartamot – különös tekintettel a 
kkv-k részvételére – csökkenteni kell.  Ez 
a törekvés azonban a hetedik 
keretprogram alatt gondokat okozott, a 
Bizottság ugyanis a projektre vonatkozó 
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tárgyalások során tett rá kísérletet, ez 
pedig elhamarkodott döntéshez vezetett 
különösen a konzorciummegállapodás 
tekintetében, jóllehet a felek 
megállapodásra juthattak volna 
egymással, ha előzőleg több idő állt volna 
rendelkezésre a nyílt vitára valamennyi 
érintett fél bevonásával. Felső határ 
megállapítása ezért túlságosan megszorító 
jellegű intézkedés.

Or. en

Módosítás 135
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Figyelembe véve a kutatási közösség 
különböző résztvevőinek eltérő jellegét és 
sajátos igényeit, a részvételi szabályoknak 
egyszerűsített finanszírozási rátákat kell 
létrehozniuk, miközben fenn kell 
tartaniuk az egyetemek/kutatóközpontok, 
az ipar, a nonprofit szervezetek és a kkv-k 
közötti jelenlegi különbségtételt, ahogyan 
azt a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló, 
2010. november 11-i európai parlamenti 
állásfoglalás1 17. bekezdése világosan 
megfogalmazza. Tényleges közvetett 
költségek alkalmazása esetén azokat a 
nemzeti jogszabályok és a szokásos 
résztvevői költségekre vonatkozó 
elszámolási gyakorlatok alapján kell 
megállapítani.
__________________
1 HL C 74 E., 2012.3.13., 34. o.

Or. en
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Módosítás 136
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezeknek a részvételi és terjesztési 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű kisebb 
cégek sajátos finanszírozási igényeit, hogy 
kibontakoztassák azok teljes kutatási és 
innovációs potenciálját, kellően 
figyelembe véve a kkv-k különböző 
típusainak és a különböző ágazatoknak a 
sajátosságait. A részvételi szabályoknak 
kellő módon elő kell segíteniük a 
támogatás odaítélésére rendelkezésre álló 
időtartam legfeljebb hat hónapra 
rövidítését.

Or. it

Indokolás

A kkv-kre vonatkozó közigazgatási eljárásokat egyszerűsíteni kell, a szabályokban 
gondoskodva a szükséges rugalmasságról és a kkv-k sajátos jellegzetességeinek figyelembe 
vételéről.

Módosítás 137
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A „Horizont 2020” program 
keretében finanszírozott projektek 
eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, 
publikációkhoz vagy bármely más 
információterjesztési eszközhöz való 
hozzáférést – elektronikus formában is –
mindenki számára hozzáférhető 



PE492.762v01-00 22/172 AM\907542HU.doc

HU

formátumokban kell biztosítani, többek 
között nagy betűméretben, Braille 
írásban, könnyen olvasható szövegekben, 
hang-, video- és elektronikus 
formátumban is.

Or. es

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani a „Horizont 
2020” program keretében finanszírozott projektek eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, publikációkhoz vagy bármely más információterjesztési 
eszközhöz, elektronikus formában is, különösen, ha a szóban forgó információkat 
közfinanszírozás felhasználásával hozták létre.

Módosítás 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A „Horizont 2020” keretprogram 
által finanszírozott projektek 
eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, 
publikációkhoz vagy bármely más 
információterjesztési eszközhöz való 
hozzáférés – elektronikus formában is –
mindenki számára hozzáférhető 
formátumok alkalmazását teszi 
szükségessé. A hozzáférhető formátumok 
közé tartozik például a nagybetűs írás, a 
Braille-írás, a könnyen olvasható 
szöveges, audio-, video- és elektronikus 
formátum.

Or. en

Módosítás 139
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A „Horizont 2020” program 
keretében finanszírozást kell nyújtani 
minden olyan többletköltség fedezésére, 
amely fogyatékossággal élő kutatók, 
valamint fogyatékossággal élő 
személyeknek a keretprogramból 
finanszírozott projektekben való 
részvételével függ össze.

Or. en

Módosítás 140
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A projektben való részvételre 
vonatkozó pályázat benyújtására megadott 
időpont és a támogatási megállapodás 
megkötése közötti időtartam (a támogatás 
odaítélésére rendelkezésre álló időtartam) 
általános szabály szerint nem haladhatja 
meg a hat hónapot. A Bizottságnak 
megfelelő időkorlátokat kell előírnia a 
dokumentumok konzorcium által történő 
benyújtása tekintetében.

Or. de

Indokolás

A támogatás odaítélésére rendelkezésre álló időtartam csökkentését számos résztvevő – és 
különösen az innovatív vállalkozások – az európai kutatási projektekben való részvételük 
egyik legfőbb okának tekinti. A Bizottságnak ugyanakkor nem szabad indokolatlanul időbeli 
nyomást gyakorolni a részvevőkre azáltal, hogy gyakorlatilag teljesíthetetlen határidőket ír 
elő számukra a dokumentumok benyújtása tekintetében, amely határidők túllépése az 
eljárásból való kizárásuk következményét vonhatja maga után.
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Módosítás 141
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A Bizottságnak továbbra is 
erőfeszítéseket kell tennie az eljárások oly
módon történő egyszerűsítésére, amely 
lehetővé teszi a számítástechnikai 
rendszerek jobb alkalmazását, például a 
résztvevői portál egységes belépési ponttá 
fejlesztése révén, a projektekre vonatkozó 
pályázati felhívásoktól a pályázatok 
benyújtásán keresztül egészen a 
végrehajtásig minden program esetében, 
egyablakos ügyintézési rendszer 
kialakítása céljával.

Or. de

Indokolás

A minden résztvevő számára hozzáférhető és a folyamat minden egyes szakaszára kiterjedő 
felhasználóbarát, magától értetődő weboldal alapvető hozzájárulást hozhat a részvétel 
egyszerűsítése tekintetében, és ezáltal közvetett módon még vonzóbbá teheti az európai 
kutatásfinanszírozást.

Módosítás 142
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A kiválóság terjesztésére és a 
részvétel fokozására vonatkozó cél elérése 
érdekében a strukturális alapok és a 
„Horizont 2020” keretprogram közötti 
szinergiákat a korábbiaknál 
erőteljesebben ki kell használni.  Ezt 
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különösen úgy kell elérni, hogy az 
innováció tekintetében kevésbé fejlett és 
hatékony tagállamokban és régiókban 
működő feltörekvő kiválósági központokat 
összekapcsolják a világszinten vezető 
európai kutatási partnerekkel. 

Or. de

Indokolás

A Közép- és Kelet-Európában működő kiválósági központok előmozdítása tekintetében az 5. 
keretprogram során szerzett tapasztalatok – akkoriban a fent nevezett országok még a 
társulás szakaszában voltak – hídépítő intézkedésekben ölthetnek testet.

Módosítás 143
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Értelmes volna olyan részvételi 
minimumfeltételek fokozatos bevezetése, 
amelyek a jogalany székhelye szerinti 
tagállamokat legalább a GDP vagy az 
EPG meghatározott százalékának 
befektetésére kötelezi; ez a követelmény 
hozzájárulna a tagállamok közötti 
igazságos egyensúly megteremtéséhez, és 
a jogalanyokat élvonalbeli kutatásra és a 
kiválóságra való törekvésre ösztönözné.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy a „Horizont 2020” program keretében finanszírozott projektekben 
való részvételre vonatkozó szabályok között középtávú kötelezettséget írjon elő a tagállamok 
számára az EPG egy bizonyos százalékának befektetésére, ezáltal megszilárdítva a kiválóság 
egységes szintjét a tagállamok körében. 
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Módosítás 144
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése érdekében egyszerűsített 
költség-visszatérítési rendszert kell 
kialakítani, amely nagymértékben 
átalányösszegek szerinti finanszírozásra, 
átalányfinanszírozásra és az egységre 
vetített költségskála alkalmazására 
támaszkodik, valamint választási 
lehetőséget kell adni az analitikus 
elszámolással és részletes költségfelosztási 
rendszerekkel rendelkező non-profit 
jogalanyok számára a ténylegesen viselt 
költségekre vonatkozó nyilatkozatra.

Or. en

Módosítás 145
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése és a projektvégrehajtás 
rugalmasságának növelése érdekében olyan 
egyszerűsített költség-visszatérítési 
rendszert kell kialakítani, amely 

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

nagymértékben átalányösszegek szerinti 
finanszírozásra, átalányfinanszírozásra és 
az egységre vetített költségskála 
alkalmazására támaszkodik.

Or. en

Módosítás 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése és a projektvégrehajtás 
rugalmasságának növelése érdekében olyan 
egyszerűsített költség-visszatérítési 
rendszert kell kialakítani, amely 
nagymértékben átalányösszegek szerinti 
finanszírozásra, átalányfinanszírozásra és 
az egységre vetített költségskála 
alkalmazására támaszkodik. Az 
egyszerűség érdekében egyetlen, a
tevékenységtől nem függő egységes 
visszatérítési ráta kerül alkalmazásra.
Különbséget kell azonban tenni egyfelől 
az egyetemek, kutatással foglalkozó 
szervezetek, kutatóintézetek és kkv-k, 
másfelől az ipar között.

Or. en

Módosítás 147
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint, valamint az ipari vállalatok részvételének egyszerűsítését célzó 
megelőző és következő módosítások fényében a résztvevő típusától független, a teljes költség 
választási lehetőségét is magában foglaló egységes visszatérítési rátát kell alkalmazni, és ezt 
a preambulumbekezdésekben rögzíteni kell. 

Módosítás 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A „Horizont 2020” program 
keretében finanszírozást kell nyújtani 
minden olyan többletköltség fedezésére, 
amely fogyatékossággal élő kutatók, 
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valamint fogyatékossággal élő 
személyeknek a keretprogramból 
finanszírozott projektekben való 
részvételével függ össze. A 
fogyatékossággal kapcsolatos 
többletköltségeket támogatható 
kiadásoknak kell tekinteni. Az ilyen 
költségek közé tartozik például a 
jeltolmácsolás, az élőszöveg-átírás, a 
gyorsfeliratozó rendszerek, a személyes 
segítségnyújtás és a rendezvényeknek a 
fogyatékkal élők számára hozzáférhető 
intézményekben való megtartása. 

Or. en

Módosítás 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az alkalmazott költségmodellek 
révén tényleges egyszerűsítést kell elérni a 
résztvevők javára, és a hetedik 
keretprogramhoz képest növelni kell 
minden kezdeményezett részvételét.  
Mindezt egyszerűsített számviteli 
eljárások, a kedvezményezettek által 
alkalmazott szokásos számviteli 
gyakorlatok szélesebb körű elfogadása, az 
átalány lehetőségének felajánlása, az 
állami támogatás szabályainak betartása 
és a kapacitásépítő tevékenységekkel 
kapcsolatos strukturális alapokból érkező 
társfinanszírozás vonzása révén kell 
elérni.

Or. en

Módosítás 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak figyelembe kell 
vennie, hogy a társfinanszírozás elvének 
alkalmazása káros hatást fejthet ki azon 
országokkal szemben, amelyekben a 
közkiadások nagyszabású korlátozás 
tárgyát képezik.  Ezen országok 
kutatóközpontjait, valamint kutatással 
foglalkozó egyetemeit és vállalkozásait 
uniós szinten támogatni kell.

Or. en

Módosítás 151
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A társadalom-, a jog- és a 
bölcsészettudományok terén folytatott 
kutatás finanszírozását és felügyeletét 
egyedi feltételek alá kell vetni, és a 
folyamat egyéb szakaszainak támogatása 
helyett elsősorban az elért eredmények 
terjesztésére kell összpontosítani. 

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az e területeken folytatott kutatás sajátos természetének tükrözése a 
finanszírozás vonatkozásaival összefüggésben, hangsúlyozva az eredmények publikációk, 
fordítások, szemináriumok, találkozók és kongresszusok formájában történő terjesztésének 
fontosságát, és megemlítve a kapcsolódó költségeket. 
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Módosítás 152
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése új 
finanszírozási formák, köztük pénzdíjak, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzés és innovatív megoldásokra 
irányuló közbeszerzés igénybevételét 
indokolja, amelyek kapcsán meg kell 
állapítani az irányadó különös szabályokat.
Helyénvaló különböző finanszírozási 
formák használata és adott esetben 
különböző finanszírozó szervek 
összekapcsolása. Különösen fontos, hogy 
a pénzügyi eszközöket kiegészítő jelleggel 
kell használni azokban az esetekben, 
amikor azok segítenek fokozni a kutatási 
és innovációs magánbefektetéseket, 
beleértve a kockázatitőke-befektetéseket is 
az innovatív vállalatok és főként a kkv-k 
számára, ha a célul kitűzött eredmények 
nem érhetők el hatékonyan 
támogatásokkal, és a cselekvések 
elsődlegesen piachoz közeli 
tevékenységekből állnak. A kockázatitőkét 
és ahhoz hasonló eszközöket használó 
kategóriába tartozó kkv-ket nem sújthatja 
sem indokolatlan késedelem, sem a 
kiegészítő finanszírozás egyéb 
akadályoztatása. 

Or. en

Indokolás

A pénzügyi eszközök célja a magánbefektetések elindítása és elősegítése az innováció terén. A 
részvételi szabályokban erősíteni és hangsúlyozni kell a piachoz közeli tevékenységek 
összekapcsolását, azáltal is, hogy a külön rendelkezésekben önálló cikk határozza meg a 
pénzügyi eszközök használatának általános feltételeit.



PE492.762v01-00 32/172 AM\907542HU.doc

HU

Módosítás 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése a(z) 
XX/2012/EU rendeletben (a költségvetési 
rendeletben) előírt új finanszírozási 
formák, köztük pénzdíjak, kereskedelmi 
hasznosítást megelőző közbeszerzés és 
innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzés igénybevételét indokolja, 
amelyek az ágazatspecifikus 
jogszabályozásban egyedi szabályok 
előírását teszik szükségessé.

Or. en

Módosítás 154
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Helyénvaló különböző 
finanszírozási formák használata és adott 
esetben különböző finanszírozó szervek 
összekapcsolása. Különösen fontos, hogy 
a pénzügyi eszközöket kiegészítő jelleggel 
kell használni azokban az esetekben, 
amikor azok segítenek fokozni a kutatási 
és innovációs magánbefektetéseket, 
beleértve a nemzeti és strukturális 
alapokat, valamint a kockázatitőke-
befektetéseket is az innovatív vállalatok és 
különösen a kkv-k számára, ha a célul 
kitűzött eredmények nem érhetők el 
hatékonyan támogatásokkal, és a 
cselekvések elsődlegesen piacközeli 
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tevékenységekből állnak.

Or. en

Módosítás 155
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a belső piacon 
működő valamennyi vállalkozás egyenlő 
feltételek mellett vehessen részt a piaci 
versenyben, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban kell finanszírozást nyújtani 
oly módon, amely biztosítja a közforrások 
felhasználásának eredményességét, 
továbbá megelőzi a piaci torzulásokat és 
különösen azt, hogy a finanszírozásból 
kiszoruljanak a magánforrások, hogy nem 
hatékony piacszerkezet jöjjön létre, és 
hogy a nem hatékonyan működő cégek 
fennmaradjanak.

(14) Annak érdekében, hogy a belső piacon 
működő valamennyi vállalkozás egyenlő 
feltételek mellett vehessen részt a piaci 
versenyben, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban kell finanszírozást nyújtani 
oly módon, amely biztosítja a közforrások 
felhasználásának eredményességét, 
továbbá megelőzi a piaci torzulásokat és 
különösen azt, hogy a finanszírozásból 
kiszoruljanak a magánforrások, hogy nem 
hatékony piacszerkezet jöjjön létre, és 
hogy a nem hatékonyan működő cégek 
fennmaradjanak. A köz-magán társulások 
létrehozását különösen olyan feltételek 
alá kell rendelni, amelyek biztosítják a 
hatékony versenyképes környezet 
fenntartását, és az új szereplők számára 
minden szakaszban lehetőséget adnak a 
csatlakozásra.

Or. en

Módosítás 156
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A „Horizont 2020” keretprogram 
által finanszírozott projektek 
eredményeivel összefüggő szabadalmi 
bejelentésekhez, szabványokhoz, 
publikációkhoz vagy bármely más 
információterjesztési eszközhöz való 
nyitott hozzáférés digitális központi 
adattárak létrehozását és nyitott digitális 
formátumok alkalmazását teszi 
szükségessé. Az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedések útján a teljes 
finanszírozási ciklusra kiterjedően védeni 
kell.

Or. en

Módosítás 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A(z) XX/XX/EU rendeletnek (a 
költségvetési rendeletnek) megfelelően a 
részvételre és a terjesztésre vonatkozó 
szabályoknak alapot kell szolgáltatniuk a 
kedvezményezettek által szokásosan 
követett számviteli gyakorlatok szélesebb 
körű elfogadásához, valamint ahhoz, hogy 
a támogatható költségek felállítása során 
a kedvezményezettek saját elszámolási 
gyakorlata elfogadásra kerüljön. E célból 
a számviteli igazolásokra – közöttük az 
alkalmazott módszerek igazolására –
vonatkozó követelményeket megfelelően ki 
kell igazítani.  A Bizottságnak a lehető 
legnagyobb kiterjedési körű egységes 
számviteli megközelítést kell kidolgoznia, 
amely megfelelő rugalmasságot hagy a 
közös elszámolási gyakorlatok 
elismeréséhez, és emellett kellőképpen 
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figyelembe veszi a nemzeti szinten 
elfogadott elszámolási gyakorlatokat. 

Or. en

Indokolás

Lásd a Carvel-jelentés (14) bekezdését.

Módosítás 158
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott és a Bizottság által kezelt 
résztvevői garanciaalap fontos 
védőmechanizmusnak bizonyult, és 
enyhítette a kötelezettségeiket nem teljesítő 
résztvevők lejárt és vissza nem fizetett 
tartozásaival kapcsolatos kockázatokat.
Ezért új résztvevői garanciaalapot (a 
továbbiakban: Alap) kell létrehozni. Az 
igazgatás hatékonyságának növelése és a 
résztvevők kockázatainak jobb fedezése
érdekében az Alapnak az 1982/2006/EK 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2011) 
szóló 2006. december 18-i tanácsi 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség keretprogramjának létrehozásáról
(2012–2013) szóló, 2011. X-i 
[…]/Euratom tanácsi határozattal, a(z) 

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok, az egyetemek és a civil 
társadalmi szervezetek részvételére, 
valamint a kutatási eredmények 
terjesztésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2006. december 18-
i 1906/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján létrehozott és a 
Bizottság által kezelt résztvevői 
garanciaalap fontos védőmechanizmusnak 
bizonyult, és enyhítette a kötelezettségeiket 
nem teljesítő résztvevők lejárt és vissza 
nem fizetett tartozásaival kapcsolatos 
kockázatokat. Ezért új résztvevői 
garanciaalapot (a továbbiakban: Alap) kell 
létrehozni. Az igazgatás hatékonyságának 
növelése és a résztvevők kockázatainak 
jobb fedezése érdekében az Alapnak az 
1982/2006/EK határozattal, az Európai 
Atomenergia-közösség (Euratom) 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2011) szóló 
2006. december 18-i tanácsi határozattal, 
az Európai Atomenergia-közösség 
keretprogramjának létrehozásáról (2012–
2013) szóló, 2011. X-i […]/Euratom 
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XX/XX/EU rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

tanácsi határozattal, a(z) XX/XX/EU 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

Or. en

Módosítás 159
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott és a Bizottság által kezelt 
résztvevői garanciaalap fontos 
védőmechanizmusnak bizonyult, és 
enyhítette a kötelezettségeiket nem teljesítő 
résztvevők lejárt és vissza nem fizetett 
tartozásaival kapcsolatos kockázatokat.
Ezért új résztvevői garanciaalapot (a 
továbbiakban: Alap) kell létrehozni. Az 
igazgatás hatékonyságának növelése és a 
résztvevők kockázatainak jobb fedezése 
érdekében az Alapnak az 1982/2006/EK 
határozattal, az Európai Atomenergia-

(16) A hetedik keretprogram (2007–2013) 
cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok, az egyetemek és a civil 
társadalmi szervezetek vagy intézmények
részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott és a Bizottság által kezelt 
résztvevői garanciaalap fontos 
védőmechanizmusnak bizonyult, és 
enyhítette a kötelezettségeiket nem teljesítő 
résztvevők lejárt és vissza nem fizetett 
tartozásaival kapcsolatos kockázatokat.
Ezért új résztvevői garanciaalapot (a 
továbbiakban: Alap) kell létrehozni. Az 
igazgatás hatékonyságának növelése és a 
résztvevők kockázatainak jobb fedezése 
érdekében az Alapnak az 1982/2006/EK 
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közösség (Euratom) nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2011) 
szóló 2006. december 18-i tanácsi 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség keretprogramjának létrehozásáról
(2012–2013) szóló, 2011. X-i 
[…]/Euratom tanácsi határozattal, a(z) 
XX/XX/EU rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2011) 
szóló 2006. december 18-i tanácsi 
határozattal, az Európai Atomenergia-
közösség keretprogramjának létrehozásáról
(2012–2013) szóló, 2011. X-i 
[…]/Euratom tanácsi határozattal, a(z) 
XX/XX/EU rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelettel), 
valamint az Európai Atomenergia-
közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogramot kiegészítő 
kutatási és képzési programjáról (2014–
2018) szóló XX/XX/Euratom tanácsi 
rendelettel (a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó Euratom-
rendelettel) létrehozott program hatálya alá 
tartozó cselekvésekre egyaránt ki kell 
terjednie. Az Alap által nyújtott fedezet az 
uniós szervektől eltérő szervezetek által 
igazgatott programokra nem terjed ki.

Or. en

Módosítás 160
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tudományos kutatás irányításával 
foglalkozó nemzeti központokkal 
együttműködve uniós adatbankot kell 
létrehozni, amely lefedi az érintett 
szaktudományokat és tartalmazza az adott 
területeken működő szakértők neveit is.

Or. pl

Indokolás

A szakértők részvétele – különösen, ha harmonikus módon minden tagállam képviselteti 
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magát általuk – garantálja a pártatlanságot a döntéshozatali folyamat során.

Módosítás 161
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A projektek értékelése során egységes értékelési skálát kell alkalmazni, mivel ez szavatolja a 
pályázatok átláthatóságát. Ezen kívül a tudományos támogatásokat – és következésképpen az 
azokra vonatkozó véleményeket is a maguk teljességében – hozzáférhetővé kell tenni a 
kutatócsoport koordinátora számára, az értékelés szerzőjének nevét azonban nem 
szükségszerű feltárni előtte. 

Módosítás 162
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az átláthatóság fokozása azáltal, hogy a szakértők neveinek elhallgatása 
csak kivételes esetekben legyen lehetséges. 

Módosítás 163
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai vagy közérdekeinek
védelmében a hasznosítás, a nyitott 
hozzáférés vagy egyéb terjesztés kapcsán 
további feltételek legyenek 
érvényesíthetők. Nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni a támogatott cselekvések által 
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létrehozott tudás lehető legszélesebb körű 
felhasználására és terjesztésére, ideértve a 
korábbi keretprogramok során 
megszerzett tudást is, egészen e tudás 
kereskedelmi vagy társadalmi 
hasznosításáig. 

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram részvételi szabályaiban elő kell írni, hogy az EU által 
finanszírozott kutatás révén szerzett tudást (például a kutatási eredményeket és módszereket, 
tudományos adatokat stb.) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni és széles körben 
terjeszteni kell (nem sértve a tudás létrehozóinak a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 
jogos kívánalmait), a tudás és az innováció uniós polgárok, vállalkozások és kkv-k általi 
felhasználása révén a széles nagyközönség javát szolgálva, és biztosítva a társadalmi és 
gazdasági növekedést az EU számára. 

Módosítás 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
támogatott cselekvések által létrehozott 
tudás lehető legszélesebb körű 
felhasználására és terjesztésére, elismerve 
egyúttal a szellemi tulajdonjog 
védelmének fontosságát is.

Or. en
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Módosítás 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében, vagy ha ehhez hangsúlyos 
közérdek fűződik, a hasznosítás, a 
terjesztés vagy az engedélyezés kapcsán 
további feltételek legyenek 
érvényesíthetők, továbbá e szabályoknak 
maradéktalanul összhangban kell állniuk 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal.

Or. en

Módosítás 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, és előírásokat
kell tartalmazniuk különösen arra
vonatkozóan, hogy Európai stratégiai vagy 
közérdeke védelmében az eredményekhez 
és az adatokhoz való nyitott hozzáférés 
vagy egyéb terjesztés tekintetében vagy a
további terjesztés, a hasznosítás vagy a 
licenszjog kapcsán további feltételek 
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legyenek érvényesíthetők.

Or. en

Módosítás 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében, vagy ha ehhez hangsúlyos 
közérdek fűződik, a hasznosítás, a 
terjesztés vagy az engedélyezés kapcsán 
további feltételek legyenek 
érvényesíthetők.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EU által finanszírozásban részesített kutatás lehető legnagyobb 
társadalmi hasznának biztosítása. A fő társadalmi kihívások – többek között az egészségügy –
tekintetében hangsúlyos közérdek fűződik az eredmények gyors és széles körű terjesztéséhez, 
valamint a felderítő kutatás termékeihez való általános hozzáférés biztosításához.

Módosítás 168
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
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biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében, vagy ha ehhez hangsúlyos 
közérdek fűződik, a hasznosítás, a 
terjesztés vagy az engedélyezés kapcsán 
további feltételek legyenek 
érvényesíthetők.

Or. en

Módosítás 169
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a nyitott hozzáférés, a 
terjesztés vagy a hasznosítás kapcsán 
további feltételek legyenek 
érvényesíthetők.

Or. es

Indokolás

Az EU által finanszírozásban részesített kutatás eredményeképpen létrejövő szakértelmet 
hozzáférhetőbbé kell tenni – ez a közérdek szempontjából mindenképpen előnyökkel jár –, és 
nem maradhat magánjellegű vagy bizalmas.

Módosítás 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudományos szakemberek és a 
kutatással foglalkozó intézmények, üzleti 
vállalkozások és polgárok előtt nyitott 
legyen a tudományos információkhoz való 
hozzáférés, és lehetőségük legyen az ilyen 
információk megosztására és 
felhasználására. Hasonlóképpen a hetedik 
kutatási keretprogram során is követett 
elvhez, a tudás terjesztésének és 
kiaknázásának növelése érdekében 
általános elvnek kell tekintetni, hogy a 
„Horizont 2020” program keretében 
finanszírozásban részesülő tudományos 
publikációk ingyenesen és korlátozás 
nélkül hozzáférhetők legyenek.  A 
„Horizont 2020” keretprogramnak be kell 
vezetnie a közpénzekből finanszírozott 
kutatás révén előállított vagy gyűjtött 
tudományos adatokhoz való nyitott 
hozzáférés gyakorlatát azzal a céllal, hogy 
2020-ra az ilyen adatokhoz való nyílt 
hozzáférés általános szabállyá váljon.

Or. en

Módosítás 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak vagy az illetékes 
finanszírozó szervnek az átláthatóság 
fokozása érdekében intézkedéseket kell 
tennie a program keretében folyó 
projektek részleteinek – a polgárok vagy 
közvetlenül választott képviselőik kérésére 



AM\907542HU.doc 45/172 PE492.762v01-00

HU

történő – nyilvánosságra hozatala 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A hasznosítás és a terjesztés 
tekintetében további feltételeket kell 
előírni az olyan technológiák 
eredményeire vonatkozóan, amelyek 
potenciális lehetőségeket hordoznak 
magukban a főbb társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából – ilyen például a 
fejlesztés orvosi technológiává történő 
továbbfejlesztése többek között a kórisme-
megállapítás, illetve a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztés terén –, vagy az 
éghajlatváltozás káros hatásai ellen 
folytatott küzdelem céljaira szolgáló 
technológiák esetében.

Or. en

Módosítás 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudományos szakemberek és a 
kutatással foglalkozó intézmények, üzleti 
vállalkozások és polgárok előtt nyitott 
legyen a tudományos információkhoz való 



PE492.762v01-00 46/172 AM\907542HU.doc

HU

hozzáférés, és lehetőségük legyen az ilyen 
információk megosztására és 
felhasználására. A szellemi 
tulajdonjogokat azonban tiszteletben kell 
tartani.

Or. en

Módosítás 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) Az ajánlatok kiválasztási 
eljárásában a hatásra vonatkozó 
kritériumnak magába kell foglalnia a 
kutatási eredmények és adatok 
terjesztésének és közzétételének lehetséges 
kiterjedését is, prioritásban részesítve 
azokat a projekteket, amelyek a terjesztés 
és hasznosítás szélesebb körű potenciális 
lehetőségét hordozzák. 

Or. en

Módosítás 175
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19d) A szabadalmazott tudományos 
adatok megosztásának, valamint az 
együttműködésre irányuló erőfeszítések és 
a különleges technológiai szükségletek 
kielégítését célzó kutatási-fejlesztési 
együttműködés fokozásának lehetővé 
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tétele érdekében ösztönözni kell az ún. 
„szabadalmi csoportok” létrehozását.  Ez 
a mechanizmus különösen követendő a 
bonyolult és költséges technológiák 
esetében, mert lehetővé teszi annak 
elkerülését, hogy a kutatás a szabadalmi 
ügyek elburjánzása miatt elakadjon.

Or. en

Módosítás 176
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Azon programokat, amelyek célja az 
aktuális és tervezett innovatív kutatások 
fokozása, meg kell nyitni annak 
érdekében, hogy a nukleáris kutatás is 
szerepelhessen az aktív kutatási 
kategóriákat tartalmazó jegyzékükben. Az 
Eureka Eurostars program és a Marie 
Curie-cselekvések esetében tágítani kell a 
részvételi szabályokat annak érdekében, 
hogy azokban a nukleáris kutatásban 
érintett kkv-k is részt vehessenek.

Or. en

Indokolás

A kkv-k létfontosságúak az európai gazdaság számára, azonban gyakran alulképviseltek a 
nukleáris kutatás terén. Fontos, hogy a kkv-k helyzetének javítására hivatott egyes uniós 
programok ne zárják ki a nukleáris kutatásban való közreműködésüket.

Módosítás 177
Teresa Riera Madurell

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

Ez a rendelet az eredmények terjesztésére 
vonatkozó szabályokat is megállapítja.

Ez a rendelet az eredmények
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
szabályokat is megállapítja.

Or. en

Módosítás 178
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet az e rendeletben vagy 
a(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) előírt 
szabályoktól eltérő szabályokat abban az 
esetben alkothat, ha az alapaktus arra 
lehetőséget ad, vagy ha sajátos működési 
igényei – különösen a tulajdonjog, a 
hozzáférési jogok, a hasznosítás és az 
eredmények terjesztése tekintetében – azt 
szükségessé teszik, és a Bizottság az 
eltéréshez előzetesen beleegyezését adta.

Or. it

Indokolás

Az EIT-nek bizonyos fokú függetlenséggel kell rendelkeznie az illetékességi körébe eső és a 
szellemi tulajdonnal, valamint az eredmények hasznosításával és terjesztésével kapcsolatos, 
ügyek kezelésében.

Módosítás 179
Norbert Glante

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

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

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

Or. de

Indokolás

Az egyszerűsítéssel kapcsolatos egyik fő kívánalom az volt – többek között a vonatkozó 
konzultációs eljárás eredményeként is –, hogy biztosítottak legyenek a „Horizont 2020” 
keretprogramból finanszírozott vagy társfinanszírozott valamennyi programtételre egyaránt 
vonatkozó egységes részvételi szabályok. Ez érvényes különösen az eljárások átláthatóságára 
és nyitottságára, valamint a jogok védelmét és a finanszírozási feltételeket érintő 
rendelkezésekre is. Azzal, hogy az egyetlen kivétel itt kifejezetten előírásra kerül, a fenti 
kívánalom figyelembe vétele megtörtént.

Módosítás 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „cselekvés”: projekt;

Or. en

Módosítás 181
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a
támogatási megállapodáshoz való 
csatlakozásukat megelőzően birtokoltak,
vagy amelyet (ii) a cselekvés keretein kívül 
hoztak létre és a jogosult résztvevő révén 
hozzájárultak a cselekvéshez, és amelyek 
(iii) az (i) és (ii) esetben egyaránt 
szükségesek a cselekvés végrehajtásához 
vagy a cselekvés eredményeinek 
felhasználásához. 

Or. de

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram a meglévő tudás és jogvédelem tekintetében nem térhet el a 
hetedik keretprogramtól.

Módosítás 182
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat – vagy a 
cselekvéshez való csatlakozásuk előtt 
nyilvántartásba vett jelentkezésüket –
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek, és amely (iii) a 
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közvetlen cselekvés megvalósításához vagy 
a közvetett cselekvés eredményeinek 
felhasználásához szükséges;

Or. en

Indokolás

Ezeket a változtatásokat a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 183
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat – vagy a 
cselekvéshez való csatlakozásuk előtt 
nyilvántartásba vett jelentkezésüket –
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek; és amely (iii) a 
közvetlen cselekvés megvalósításához vagy 
a közvetett cselekvés eredményeinek 
felhasználásához szükséges;

Or. en

Módosítás 184
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amely (ii) a 
közvetlen cselekvés megvalósításához vagy 
a közvetett cselekvés eredményeinek 
felhasználásához szükséges, és amelyet
(iii) a résztvevők a 42. cikknek 
megfelelően ekként megjelöltek;

Or. de

Indokolás

A beillesztett kritérium a jelenlegi keretprogram folyamán hasznosnak bizonyult. 

Módosítás 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek, amely a közvetlen 
cselekvés megvalósításához vagy a 
közvetett cselekvés eredményeinek 
felhasználásához szükséges;

Or. en
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Módosítás 186
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amely (ii) és 
amely (iii) a közvetlen cselekvés 
megvalósításához vagy a közvetett 
cselekvés eredményeinek 
felhasználásához szükséges, és amelyet
(irányelv) a résztvevők a 42. cikknek 
megfelelően ekként megjelöltek;

Or. en

Módosítás 187
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és jogok”: 
megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

4. „meglévő információk és jogok”:
megbízható forrás, például prototípus, 
valamint megjelenési formájától és 
típusától függetlenül minden olyan adat, 
know-how és/vagy információ, valamint 
minden olyan jog, ideértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogot is, amelyet (i) a 
résztvevők a cselekvéshez való 
csatlakozásukat megelőzően birtokoltak, és 
amelyet (ii) a résztvevők a 42. cikknek 
megfelelően ekként megjelöltek;
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Or. en

Módosítás 188
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. “szükséges hozzáférés”:
a) a cselekvés végrehajtásának 
összefüggésrendszerében:
a hozzáférés szükséges akkor, ha a 
hozzáférési jogok megadása nélkül a 
kedvezményezettre rótt feladatok elvégzése 
lehetetlen volna, jelentős késedelmet 
szenvedne vagy jelentős további pénzügyi 
vagy emberi erőforrások bevonását tenné 
szükségessé;
b) a saját eredmények felhasználásának 
összefüggésrendszerében:
a hozzáférés szükséges akkor, ha a 
hozzáférési jogok megadása nélkül a saját 
eredmények felhasználása technikai vagy 
jogi okok miatt lehetetlen lenne. 

Or. en

Indokolás

Ezeket a változtatásokat a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „kísérleti fejlesztés”: a meglévő 
tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, 
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vonatkozó ismeretek és szakértelem 
megszerzése, összesítése, megosztása és 
felhasználása új, módosított vagy javított 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
terveinek és szabályainak létrehozása 
vagy megtervezése céljából, beleértve 
olyan tevékenységeket is, mint a 
prototípusok készítése, tesztelés, 
demonstrációs tevékenységek, kísérleti 
tevékenységek, kísérleti projektek és piaci 
alkalmazások;

Or. en

Indokolás

Mivel itt különbséget kell tenni a finanszírozásban, e különbségtételnek koherens 
fogalommeghatározáson kell alapulnia, amely a kutatási tevékenység és a piachoz közeli 
tevékenységek közötti különbségtétel elismert koncepciójára támaszkodik. A „kísérleti 
fejlesztésnek” a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások 
jelenlegi közösségi keretrendszerében (2006/C 323/01) rögzített fogalommeghatározása tűnik 
a legmegfelelőbbnek.

Módosítás 190
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „pályázati felhívás”: olyan 
hirdetmény, amely kutatásra vonatkozó 
ajánlat megtételére szólít fel.

Or. en

Módosítás 191
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. “szükséges hozzáférés”: a cselekvés 
végrehajtásának összefüggésrendszerében 
a hozzáférés szükséges akkor, ha az 
eredményekhez vagy a meglévő 
információkhoz és jogokhoz való 
hozzáférés jogának megadása nélkül a 
kedvezményezett résztvevőre rótt feladatok 
elvégzése lehetetlen volna, jelentős 
késedelmet szenvedne vagy jelentős 
további pénzügyi vagy emberi erőforrások 
bevonását tenné szükségessé; a saját 
eredmények felhasználásának 
összefüggésrendszerében a hozzáférés 
szükséges akkor, ha az eredményekhez 
vagy a meglévő információkhoz és 
jogokhoz való hozzáférés jogának 
megadása nélkül a saját eredmények 
felhasználása technikai vagy jogi okok 
miatt lehetetlen lenne.

Or. en

Indokolás

A „szükséges” fogalmat meghatározással kell ellátni, mivel az eredmények és/vagy a már 
meglévő információk és jogok szolgáltatnak indokot a résztvevők számára ahhoz, hogy a
hozzáférési jog érvényesítését kérelmezzék. 

Módosítás 192
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. „konzorcium”: résztvevők csoportja, 
amely egymással megállapodásra jut 
abban a tekintetében, hogy közösen 
készítik elő az ajánlat benyújtását, és 
sikeres pályázat esetén a cselekvés 
keretében potenciálisan együtt dolgoznak 
majd. A konzorcium egy koordinátorból 
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és több cselekvési partnerből áll.

Or. en

Módosítás 193
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „koordinációs és támogatási cselekvés”: 
elsősorban kísérő intézkedésekből, például 
terjesztésből, tudatosságnövelésből és 
kommunikációból, hálózatos 
együttműködési, koordinációs vagy 
támogatási szolgáltatásokból, politikai 
párbeszédből, kölcsönös tanulásból és 
tanulmánykészítésből – ideértve az új 
infrastruktúra kiépítésére vonatkozó 
tanulmánytervek elkészítését is – álló 
cselekvés;

6. „koordinációs és támogatási cselekvés”: 
elsősorban kísérő intézkedésekből, például 
terjesztésből, tudatosságnövelésből és 
kommunikációból, hálózatos 
együttműködési, koordinációs vagy 
támogatási szolgáltatásokból,
tevékenységek szabványosításában való 
részvételből, politikai párbeszédből, 
kölcsönös tanulásból és 
tanulmánykészítésből – ideértve az új 
infrastruktúra kiépítésére vonatkozó 
tanulmánytervek elkészítését is – álló 
cselekvés;

Or. en

Indokolás

A résztvevőket ösztönözni kell arra, hogy kutatási eredményeiket szabványosítási 
tevékenységek tárgyává tegyék, és megfordítva. A szabványosítás jelentős szerepet játszik a 
kutatási eredmények terjesztésében.

Módosítás 194
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „koordinátor” a konzorcium és az 
ajánlat/a projekt vezetője és képviselője, és 
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egyúttal a Bizottsággal való 
kommunikáció kapcsolattartójaként 
cselekszik.

Or. en

Módosítás 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kiadást is, de nem beleértve 
az eredmények oltalom alá helyezés és a 
hasznosítás céljából megvalósuló közlést;

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kiadást is, de nem beleértve 
az eredmények oltalom alá helyezés és a 
hasznosítás céljából megvalósuló közlést, a 
kutatás eredményét ismertető cikkeket, 
többek között a szakmai lektorálást is 
végző folyóiratokban teljesített 
tudományos publikációkat;

Or. en

Indokolás

A kutatás eredményeinek publikálása a tudományos módszer lényeges részét képezi. Ha e 
publikációk kísérleteket vagy számításokat ismertetnek, akkor elegendő részletet kell 
közölniük ahhoz, hogy egy független kutató a kísérletet vagy a számításokat az eredmények 
ellenőrzése érdekében megismételhesse.

Módosítás 196
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
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közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kutatásokat ismertető, 
elemző és értelmező kiadványokat is, de 
nem beleértve az eredmények oltalom alá 
helyezés és a hasznosítás céljából 
megvalósuló közlést;

közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a munka publikálását is, de 
nem beleértve az eredmények oltalom alá 
helyezés és a hasznosítás céljából 
megvalósuló közlését;

Or. en

Indokolás

Az „ismertetés”, az „elemzés” és az „értelmezés” fogalma korlátozza egy publikáció 
koncepcióját és tartalmát. A „publikált munka” meghatározása befogadóbb természetű a 
publikációk más lehetséges formáival szemben, és nem korlátozza szükségtelenül a közzététel 
tartalmi körét.

Módosítás 197
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kutatásokat ismertető, 
elemző és értelmező kiadványokat is, de 
nem beleértve az eredmények oltalom alá 
helyezés és a hasznosítás céljából 
megvalósuló közlést;

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a publikációkat is, de nem 
beleértve az eredmények oltalom alá 
helyezés és a hasznosítás céljából 
megvalósuló közlést;

Or. en

Módosítás 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „kísérleti fejlesztés”: a meglévő 
tudományos, technológiai, üzleti és egyéb 
vonatkozó ismeretek és szakértelem 
megszerzése, összesítése, megosztása és 
felhasználása új, módosított vagy javított 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
terveinek és szabályainak létrehozása 
vagy megtervezése céljából. Ide 
tartozhatnak például az új termékek, 
eljárások és szolgáltatások konceptuális 
meghatározását, megtervezését és 
dokumentálását célzó egyéb 
tevékenységek is. A tevékenységek 
kiterjedhetnek tervezetek, tervrajzok, 
tervek és egyéb dokumentációk 
előállítására is, feltéve, hogy azokat nem 
kereskedelmi felhasználásra szánják. A 
kereskedelmileg felhasználható 
prototípusok és kísérleti projektek 
kifejlesztése szintén ide tartozik abban az 
esetben, ha a prototípus szükségszerűen 
maga a kereskedelmi végtermék, és 
előállítása túlságosan költséges ahhoz, 
hogy kizárólag demonstrációs és 
hitelesítési céllal történjen. A 
demonstrációs, illetve kísérleti projektek 
későbbi kereskedelmi felhasználása 
esetében az ilyen használatból származó 
bármely jövedelmet le kell vonni az 
elszámolható költségekből. Termékek, 
eljárások és szolgáltatások kísérleti 
gyártása és tesztelése szintén támogatható, 
feltéve, hogy azokat nem lehet 
felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy 
azok ipari alkalmazásokban vagy 
kereskedelmileg hasznosíthatóak 
legyenek. A kísérleti fejlesztésbe nem 
tartoznak bele azok a szokásos vagy 
időszakos változtatások, amelyeket 
termékeken, gyártósorokon, előállítási 
eljárásokon, létező szolgáltatásokon és 
egyéb folyamatban lévő műveleteken 
eszközölnek, még akkor sem, ha e 
változtatások egyébként fejlesztésnek 
minősülnek.
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Or. en

Indokolás

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások jelenlegi közösségi 
keretrendszeréből átvett fogalommeghatározás.

Módosítás 199
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „az eredmények hasznosítása”:az 
eredmények közvetlen vagy közvetett 
felhasználása további kutatómunka 
céljaira, termék vagy eljárás 
kifejlesztéséhez, gyártásához vagy piaci 
értékesítéséhez, illetve szolgáltatás 
kifejlesztéséhez és nyújtásához, 
függetlenül azon tevékenységektől, 
amelyekhez a közvetett cselekvés 
kapcsolódik.

Or. de

Indokolás

Az eredmények hasznosítását meg kell határozni, kimutatva, hogy ez az összetevő a „Horizont 
2020” keretprogram által bevezetett új innovációs megközelítés szerint különös jelentőséggel 
bír. 

Módosítás 200
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „méltányos és ésszerű feltételek”: 
olyan pénzügyi és egyéb feltételek, 
amelyek figyelembe veszik a hozzáférés 
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igénylésének sajátos körülményeit, 
különösen azon új információk és jogok 
vagy a meglévő információk és jogok 
tényleges vagy potenciális értékét, 
amelyekhez hozzáférést igényeltek, 
és/vagy a tervezett felhasználás hatókörét, 
időtartamát vagy bármely egyéb 
jellemzőit;

Or. en

Indokolás

A „méltányos és ésszerű feltételek” szóösszetételt (kompenzáció/feltételek) a rendelet 
alkalmazza, azonban nem kizárólag a hozzáférés vonatkozásában.  A módosításban 
alkalmazott egyértelmű olvasat rendeltetése a félreértések elkerülése.

Módosítás 201
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „méltányos és ésszerű feltételek”: 
megfelelő feltételek, többek között az 
esetleges pénzügyi feltételek is, figyelembe 
véve a hozzáférés iránti kérelemmel 
kapcsolatos különleges körülményeket, 
amelyeket azon eredmények, illetve az új 
és meglévő információk és jogok tényleges 
vagy potenciális értéke határozhat meg, 
amelyekhez hozzáférést kérnek, és/vagy a 
tervezett felhasználás alkalmazási 
területe, időtartama vagy egyéb jellemzői;

Or. en

(Utalás a 20. módosításra; PE489.632v01-00)

Módosítás 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hasznosítás”: további kutatási 
tevékenységekben az eredmények 
közvetlen vagy közvetett felhasználása –
kivéve azokat a tevékenységeket, 
amelyeket a közvetett cselekvés ölel fel –, 
illetve fejlesztésre, termékek vagy 
folyamatok létrehozására és 
értékesítésére, vagy szolgáltatások 
létrehozására és nyújtására való 
felhasználása;

Or. en

Módosítás 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hasznosítás”: az eredmények 
közvetlen felhasználása termék vagy 
folyamat kifejlesztése, létrehozása és piaci 
értékesítése céljaira, illetve szolgáltatás 
létrehozására és nyújtására;

Or. en

Módosítás 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „méltányos és ésszerű feltételek”: 
olyan feltételek – többek között 
jogdíjmentesség is –, amelyek figyelembe 
veszik a hozzáférés igénylésének sajátos 
körülményeit és/vagy a tervezett 
felhasználás hatókörét, időtartamát vagy 
egyéb jellemzőit;

Or. en

Módosítás 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: bármely természetes 
személy, valamint a nemzeti jog, az Unió 
joga vagy a nemzetközi jog alapján 
létrehozott bármely olyan önálló jogi 
személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

Or. en

Indokolás

A „jogalany” fogalmának egyszerűsítése és minden félreértés elkerülése végett „Horizont 
2020” keretprogramban a természetes személyt is jogalanynak kell tekintetni.  A javasolt 
fogalommeghatározás maradéktalanul összhangban áll a hetedik keretprogram részvételi 
szabályaiban használt meghatározással.

Módosítás 206
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: bármely természetes 
személyből álló vállalkozás, kutatóközpont, 
egyetem és civil társadalmi szervezet, 
továbbá a természetes személy, valamint a 
nemzeti jog, az Unió joga vagy a 
nemzetközi jog alapján létrehozott bármely 
olyan önálló jogi személy, amely saját 
nevében jogokat gyakorolhat és 
kötelezettségeket vállalhat;

Or. en

Módosítás 207
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;
ideértve a non-profit szervezeteket és a 
civil társadalmi szervezeteket is;

Or. en

Módosítás 208
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: bármely természetes 
személyből álló vállalkozás, kutatóközpont, 
egyetem és civil társadalmi szervezet, 
továbbá a természetes személy, valamint a 
nemzeti jog, az Unió joga vagy a 
nemzetközi jog alapján létrehozott bármely 
olyan önálló jogi személy, amely saját 
nevében jogokat gyakorolhat és 
kötelezettségeket vállalhat;

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a civil társadalmi szervezetek által a kutatás, a fejlesztés és az innováció 
terén betöltött szerep hangsúlyozása, valamint a tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolatok megkönnyítése.

Módosítás 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: a vállalkozás, a 
kutatóközpont és az egyetem vagy más 
kutató- és innovációs intézet, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

Or. en

Módosítás 210
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogalany”: a vállalkozás, a
kutatóközpont és az egyetem, továbbá a 
természetes személy, valamint a nemzeti 
jog, az Unió joga vagy a nemzetközi jog 
alapján létrehozott bármely olyan önálló 
jogi személy, amely saját nevében jogokat 
gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat;

10. „jogalany”: bármely természetes 
személyből álló vállalkozás, civil 
társadalmi szervezet, kutatóközpont, 
egyetem és civil társadalmi szervezet, 
továbbá a természetes személy, valamint a 
nemzeti jog, az Unió joga vagy a 
nemzetközi jog alapján létrehozott bármely 
olyan önálló jogi személy, amely saját 
nevében jogokat gyakorolhat és 
kötelezettségeket vállalhat;

Or. en

Módosítás 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „non-profit jogalany”: olyan 
jogalany, amely jogszabály szerint nem 
törekszik haszonszerzésre és/vagy amely 
jogi vagy alapszabályi kötelezettség szerint 
nem oszthat haszonjutalékot és/vagy 
amelyet nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
hatóságok ilyen jogalanynak ismernek el;

Or. en

Módosítás 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret,
információ, tudományos tény vagy a 
kutatás egyéb tényleges, kézzelfogható 
hozama, függetlenül attól, hogy oltalom 
alá helyezhető-e vagy sem, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó jogok összessége, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat, például a copyright jogot is; a 
formatervezési mintaoltalmi jog, a 
szabadalmi jog, növényfajta-oltalmi jogok 
és hasonló védelmi jogok; de kivéve az 
olyan adatokat, tudást és információkat, 
amelyekhez a résztvevő egyedi fellépéssel 
kapcsolatban jutott el, de nem tartoznak a 
szóban forgó fellépés célkitűzéseinek 
keretébe, és nincsen rájuk szükség sem a 
kiemelt projekt végrehajtásához, sem a 
végrehajtása során elért eredmények 
hasznosításához.  

Or. en

Indokolás

Az „eredmények” fogalom meghatározásának kézzelfogható output hozamot is magában kell 
foglalnia.

Módosítás 213
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret, 
információ, tárgy és egyéb tárgyi 
eredmény, függetlenül attól, hogy oltalom 
alá helyezhető-e vagy sem, valamint a 
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összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

hozzájuk kapcsolódó jogok összessége, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is. E rendelet céljaira a 
publikációk nem tekintendők 
eredményeknek;

Or. en

Módosítás 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, többek között a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok is, például 
copyright, mintaoltalmi jogok, szabadalmi 
jogok, növényfajta-oltalmi jogok és 
hasonló védelmi jogok;

Or. en

Módosítás 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű alkotás és 
egyéb kézzelfogható output hozam, adat, 
ismeret, információ, tárgy és egyéb tárgyi 
eredmény, függetlenül attól, hogy oltalom 
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összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

alá helyezhető-e vagy sem, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó bármely jog, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is.

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében a kézzelfogható eredményekre hivatkozni kell. Az új 
megfogalmazás célja egyúttal a „kapcsolódó jogok” értelmének tisztázása. Ezeket a 
változtatásokat a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 216
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret, 
információ, alkotás és egyéb tárgyi 
eredmény, függetlenül attól, hogy oltalom 
alá helyezhető-e vagy sem, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó jogok összessége, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is.

Or. en

Indokolás

Az „eredmény” meghatározásának pontosítása üdvözlendő. Az eredmények 
meghatározásából nem zárandók ki a tudományos publikációk, és e meghatározás 
kiterjedésének és természetének korlátozására nem történhet kísérlet, és nem szűkíthető le a 
„Horizont 2020 keretprogram finanszírozásából származó eredmények” hivatkozásra.  Egy 
tudományos publikáció korábbi kutatásokra, korábbi publikációkra és egyéb kísérletekre és 
projektekre épül, és nem vonatkoztatható olyan tudásra, amely egy egyedi finanszírozás (a 
„Horizont 2020” keretprogram) közvetlen kizárólagos eredménye lenne.
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Módosítás 217
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret, 
információ és publikáció, függetlenül 
attól, hogy oltalom alá helyezhető-e vagy 
sem, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
jogok összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

Or. en

Módosítás 218
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: a fellépés bármely 
tárgyi vagy nem tárgyi eredményei, többek 
között megjelenési formájától és típusától 
függően az adott cselekvés által létrehozott 
mindennemű adat, ismeret és információ, 
függetlenül attól, hogy oltalom alá 
helyezhető-e vagy sem, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó jogok összessége, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is;

Or. en

Módosítás 219
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem,
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is;

Or. en

Módosítás 220
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15a. „eredmények”: megjelenési 
formájától és típusától függően az adott 
cselekvés által létrehozott mindennemű 
adat, ismeret, információ, tárgy és egyéb 
tárgyi eredmény, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is.

Or. en

(Utalás a 23. módosításra; PE489.632v01-00)

Indokolás

Az eredmények pozitív és negatív tisztázása egyaránt a két meghatározás közötti átfedés 
gerjesztésének kockázatával jár. Az új megszövegezés kiküszöböli a jogi félreértéseket.

Módosítás 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „szokásos számviteli gyakorlat”: a 
résztvevő által – nemzeti vagy regionális, 
közfinanszírozásban részesített, a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz 
hasonló, kutatási és innovációs 
programokban való részvétel céljaira –
rendes körülmények között következetesen 
alkalmazott elszámolási elvek és szokások

Or. en

Módosítás 222
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „felhasználás”: az eredmények 
közvetlen vagy közvetett felhasználása a 
közvetett cselekvés vagy a hasznosítás 
által nem fedett tevékenységektől eltérő 
további kutatási tevékenységekben, többek 
között (a teljesség igénye nélkül) egy 
termék vagy folyamat kifejlesztése, 
létrehozása és piaci forgalmazása, illetve 
szolgáltatások létrehozására és nyújtására 
való felhasználása;

Or. en

Indokolás

Ezeket a változtatásokat a DESCA koordinátorai javasolták.

Módosítás 223
Antonio Cancian
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „kkv-k”: mikro-, kis- és 
középvállalkozások, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében1;
__________________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o. 

Or. en

Módosítás 224
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. “fenntartható nyitott hozzáférés”: 
alapok rendelkezésre bocsátása a 
„Horizont 2020” keretprogramból, illetve 
egyéb finanszírozás vagy üzleti modell 
alkalmazásával, amelynek célja szakértők 
által lektorált olyan szakirodalmi 
publikációk interneten, teljes 
terjedelmükben történő díjmentes 
megjelentetése, amelyek a „Horizont 
2020” keretprogramból finanszírozásban 
részesített kutatásból származó adatokat, 
tudást vagy információkat ismertetnek, 
értelmeznek vagy elemeznek, elismerve 
egyúttal azt is, hogy a kutatási publikációk 
olykor önmagukban is a kiválóság 
hordozóinak tekinthetők, és hogy a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott projektek résztvevői nem 
kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe 
amiatt, hogy alacsonyabb színvonalúnak 
minősíthető formátumban kényszerülnek 



AM\907542HU.doc 75/172 PE492.762v01-00

HU

publikációikat közzétenni.

Or. en

Módosítás 225
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „kiválóság”: olyan kutatási 
tevékenységre vonatkozó minőségi 
értékelés, amelyet magasan képzett kutatói 
és tudományos gárda végez, amely 
biztosítja a kutatás célkitűzése 
szempontjából legjobb gyakorlati 
megoldáshoz való eljutást, valamint a 
legkisebb költségek mellett a legtöbb új 
információ elérését. 

Or. pl

Indokolás

A „kiválóság” fogalma szubjektíven is felfogható; az értékelő szakértő számára ezért konkrét 
iránymutatásokat kell adni.

Módosítás 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet alkalmazásában az irányadó 
nemzeti jog értelmében jogi személynek 
nem minősülő személyt is jogi személynek 
kell tekinteni, amennyiben teljesülnek a(z) 
XX/2012/EU rendeletben (a költségvetési
rendeletben) megállapított feltételek.

(3) E rendelet alkalmazásában az irányadó 
nemzeti jog értelmében jogi személynek 
nem minősülő személyt is jogi személynek 
kell tekinteni, amennyiben teljesülnek a(z) 
XX/2012/EU rendelet (a költségvetési
rendelet) rendelet 114. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában, valamint e 
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rendelet végrehajtásai szabályainak 174a. 
cikkében megállapított feltételek.

Or. it

Indokolás

A jogi személy fogalmára történő hivatkozás során – amelynek célja a különböző 
tagállamokban hatályos jogi megállapodások közötti eltérés figyelembe vétele, a 2. cikk (3) 
bekezdés hatályának világossá tétele és az értelmezési problémák elkerülése – kifejezetten 
meg kell említeni a költségvetési rendelet 114. cikke (2) bekezdésének a) pontját, valamint a 
végrehajtásai szabályainak 174a. cikkét.

Módosítás 227
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 10) pont céljaira a közhatóságokra 
mint jogi személyre az egyszerűsített 
szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 228
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az OECD a technológiai készültségi 
szint tekintetében megfogalmazott 
fogalommeghatározásait figyelembe 
veszik a technológiai kutatás osztályozása, 
a termékfejlesztés és a demonstrációs 
tevékenységek során.

Or. en
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Módosítás 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével 
bizalmasan kell kezelni mindazokat az 
adatokat, ismereteket és információkat, 
amelyeket egy adott cselekvés keretében 
valaki a bizalmasság megjelölésével hoz 
másvalaki tudomására.

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével a 
cselekvésben részt vevő uniós 
intézményeknek és szerveknek, valamint a 
cselekvés résztvevőinek bizalmasan kell
kezelniük mindazokat az adatokat, 
ismereteket és információkat, amelyeket 
egy adott cselekvés keretében valaki a 
bizalmasság megjelölésével hoz másvalaki 
tudomására.

Or. en

Módosítás 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével 
bizalmasan kell kezelni mindazokat az 
adatokat, ismereteket és információkat, 
amelyeket egy adott cselekvés keretében 
valaki a bizalmasság megjelölésével hoz 
másvalaki tudomására.

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével az 
uniós intézményeknek és szerveknek, 
valamint a cselekvés résztvevőinek
bizalmasan kell kezelniük mindazokat az 
adatokat, ismereteket és információkat, 
amelyeket egy adott cselekvés keretében 
valaki a bizalmasság megjelölésével hoz 
másvalaki tudomására.
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Or. en

Módosítás 231
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a „hasznos információ” terjesztésének feltételeit, mert a bizalmasság 
tekintetében nehézségeket okozhat.

Módosítás 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam vagy 
társult ország rendelkezésére bocsátani 
bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő 
eredményeivel kapcsolatban, amely uniós 

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, bármely tagállam vagy társult 
ország, valamint az Unió polgárai vagy 
közvetlenül választott képviselőjük
rendelkezésére bocsátani bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
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finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:

bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérdéses információk a közpolitika 
szempontjából érdeklődésre tarthatnak 
számot;

a) a kérdéses információk a közpolitika
célkitűzései és a közérdek előmozdítása
szempontjából érdemlegesek;

Or. en

Módosítás 234
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a résztvevők nem adtak alapos és 
elegendő indokot a kérdéses információk 
visszatartására.

b) a Bizottság által kiadni szándékozott 
közleményre vonatkozó előzetes értesítésre 
válaszul a résztvevők nem adtak alapos és 
elegendő indokot a kérdéses információk 
visszatartására.

Or. en

Indokolás

A résztvevők eredményeire vonatkozó információnak a Bizottság általi nyilvánosságra 
hozatala nemcsak a bizalmasság kérdését veti fel, hanem a szerződésbiztonsággal és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének kérdését is. A résztvevőknek ezért lehetőséget 
kell kapniuk az információk nyilvánosságra hozatalának vitatására azokban az esetekben, 



PE492.762v01-00 80/172 AM\907542HU.doc

HU

amikor ez sértené az érdekeiket, ezért van szükség arra, hogy előzetes értesítést kapjanak-

Módosítás 235
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

„A szabadság és a biztonság védelme 
Európában” különös célkitűzés alá tartozó 
cselekvések vonatkozásában a Bizottság az 
Unió intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült. A Bizottság 
biztonságra vonatkozó szabályait be kell 
illeszteni az adott támogatási 
megállapodásba.

Or. en

Módosítás 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés 
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 

A „Társadalmi kihívások” pillér 
tevékenységei alá tartozó cselekvések 
vonatkozásában a Bizottság az Unió 
intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
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kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

finanszírozásban részesült.

Or. en

Módosítás 237
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége, 
valamint a „Társadalmi kihívások” 
pilléren belüli „Egészségügy, demográfiai 
változás és jólét” tevékenység
vonatkozásában a Bizottság az Unió 
intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Or. en

Indokolás

A közbiztonsági, közpolitikai és közegészségügyi okok jogos kivételt alkotnak, és indokolják a 
szellemi tulajdon védelmétől való eltéréseket. 

Módosítás 238
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos ○Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
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társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége, 
valamint a „Társadalmi kihívások” terület 
„Egészségügy, demográfiai változás és 
jólét” szakasza vonatkozásában a Bizottság 
az Unió intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Or. es

Indokolás

A módosítás megkönnyíti a „Társadalmi kihívások” terület „Egészségügy, demográfiai 
változás és jólét” szakasza alatt az EU által finanszírozott kutatás eredményeinek az uniós 
szervek vagy, a tagállamok nemzeti hatóságai által projektek vagy politikák meghatározása 
tekintetében történő felhasználását.

Módosítás 239
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége 
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége 
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok
számára hozzáférhetővé tehet bármely
rendelkezésére álló hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Or. en
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Módosítás 240
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a potenciális résztvevőket 
útmutatóval látja el, amely részletesen 
ismerteti a kiválasztási eljárást.  Az 
útmutató a kiválasztási kritériumok 
súlyozásán kívül kitér a pályázatok 
kudarcának legtöbbször előforduló 
okaira, különösen a kkv-k esetében, 
valamint arra, miként kerülhető el e hibák 
elkövetése.  Amennyiben lehetséges, ezt az 
információt már az első munkaprogram 
közzétételekor rendelkezésre kell 
bocsátani, és a Bizottság tapasztalatainak 
fényében ki kell bővíteni.  A Bizottság –
amennyire ez a rendelkezésére álló 
költségvetési keretek között módjában áll 
– ezen útmutatókat az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén közzéteszi.  A 
tagállamok minden esetben biztosítják, 
hogy a kkv-k díjmentesen megkaphassák 
az útmutató másolatát, a tagállamuk 
szerinti hivatalos nyelvi változatban.

Or. de

Módosítás 241
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján adott 
tájékoztatás nem jelenti a Bizottság vagy a 
résztvevők bármely jogának vagy 
kötelezettségének a tájékoztatás 
címzettjére történő átruházását. A 
tájékoztatás címzettje mindazonáltal 

(2) A Bizottság feladata, hogy biztosítsa a 
következőket:
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köteles a megkapott információt 
bizalmasan kezelni, kivéve akkor, ha a 
kérdéses információ nyilvánosságra kerül 
vagy azt a résztvevők nyilvánosságra 
hozzák, vagy ennek hiányában ha a 
kérdéses információt a részvevők a 
bizalmasságra vonatkozó korlátozás 
nélkül bocsátották a Bizottság 
rendelkezésére. A minősített adatokra a 
Bizottság biztonsági szabályait kell 
alkalmazni.

a) az (1) bekezdés alapján adott 
tájékoztatás nem jelenti a Bizottság vagy a 
résztvevők bármely jogának vagy 
kötelezettségének a tájékoztatás 
címzettjére történő átruházását,
b) a tájékoztatás címzettje köteles a 
megkapott információt bizalmasan 
kezelni, kivéve akkor, ha a kérdéses 
információ nyilvánosságra kerül vagy azt 
a résztvevők nyilvánosságra hozzák, vagy 
ennek hiányában ha a kérdéses 
információt a részvevők a bizalmasságra 
vonatkozó korlátozás nélkül bocsátották a 
Bizottság rendelkezésére, valamint
c) a minősített adatokra a Bizottság 
biztonsági szabályait kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Mivel az információt a Bizottság szolgáltatja, szükségszerűen a Bizottság feladatai közé kell 
tartozik annak biztosítása is, hogy a tájékoztatás ne sértsen semmilyen jogot, továbbá 
gondoskodnia kell arról is, hogy a címzettek az információt bizalmas jelleggel kezeljék. 

Módosítás 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

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

4a. cikk
Útmutatás és tájékoztatás a potenciális 

résztvevők számára 
(1) A Bizottság biztosítja, hogy a 
„Horizont 2020” keretprogram első éves 
munkaprogramjának publikációjával 
egyidejűleg megfelelő útmutatás és 
tájékoztatás álljon a potenciális résztvevők 
rendelkezésére. 
(2) A következő dokumentumokat kell 
elkészíteni – valamennyi érintett 
szereplővel szorosan együttműködve –, és 
azokat a Bizottságnak végrehajtási jogi 
aktusok útján kell elfogadnia, a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban: 
a) a benyújtásra, az értékelésre, a 
kiválasztásra és az odaítélésre vonatkozó 
szabályok;
b) a támogatási megállapodás standard 
modellje;
c) a számviteli igazolásra vonatkozó 
szabályok
(3) A Bizottság ezen kívül – valamennyi 
érintett szereplővel szorosan 
együttműködve – a következő útmutató és 
tájékoztató dokumentumokat kell 
megfelelően elkészítenie és terjesztenie: 
a) útmutató feljegyzés az 
ajánlattervezetekről, amely többek között 
részletes tájékoztatást ad az értékelési és a 
kiválasztási eljárásról is;
b) útmutató feljegyzés a 
kedvezményezettek számára; 
c) útmutató a pénzügyi kérdésekhez; 
d) útmutató a szellemi tulajdonjogokról;
e) ellenőrző lista a 
konzorciummegállapodáshoz.
(4) A XX/XX/EU rendeletben (a 
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költségvetési rendeletben), valamint az e 
rendeletben előírt szabályok értelmezése 
tekintetében a Bizottság által a fent 
nevezett dokumentumokban rögzített 
rendelkezések a program egész futamideje 
alatt érvényesek maradnak. 

Or. en

Módosítás 243
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A piacközeli tevékenységeket 
elsősorban pénzügyi eszközökből kell 
finanszírozni. 

Or. en

Módosítás 244
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vállalkozás méretének kiszámítása 
céljaira a cselekvés résztvevőjét kizárólag 
a pályázatot tevő jogi vagy természetes 
személyként kell meghatározni, kizárva 
leányvállalatait, alvállalkozásait vagy 
külföldi fiókvállalatait.

Or. de

Indokolás

A támogatásokra vonatkozó pályázatok megkönnyítése.
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Módosítás 245
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó munkaprogram a
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

(2) A vonatkozó munkaprogram korlátozza 
és kizárja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt: 

Or. en

Módosítás 246
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó munkaprogram a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt 
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

(2) A vonatkozó munkaprogram a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt 
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit. A „Horizont 2020” 
keretprogramhoz való korlátozott 
hozzáférésre vonatkozó, harmadik 
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országokban vagy társult országokban 
székhellyel rendelkező egyes jogalanyok 
tekintetében alkalmazandó kiegészítő 
szabályokat a 6a. (új) cikk tartalmazza. 

Or. en

Módosítás 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a jogalanyok (ideértve bármely 
hozzájuk kapcsolódó jogalanyt is), 
amelyek részvétele az általuk követett 
célkitűzések, letelepedési helyük, 
tevékenységeik természete vagy helyszíne 
alapján jogsértő vagy okot ad az Európai 
Unió számára annak felismeréséhez, hogy 
a segítségnyújtás vagy támogatás 
hozzájárulhat a nemzetközi jog (ideértve a 
nemzetközi humanitárius jogot is ) súlyos 
megsértésével létrejött helyzet 
fenntartásához, amennyiben e jogsértést
az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Biztonsági Tanácsa határozatban 
megállapította, illetve a Nemzetközi 
Bíróság ítéletben vagy szakvéleményében 
kinyilvánította;

Or. en

Módosítás 248
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozások, amely off-shore 
pénzügyi központként működik, adókat 
nem alkalmaz vagy pusztán névleges 
adókat vet ki, a külföldi adóhatóságokkal 
tényleges információcserét nem folytat, a 
jogalkotási, jogi vagy közigazgatási 
rendelkezések tekintetében kellő 
átláthatósággal nem rendelkezik vagy 
tényleges helyi jelenlétet nem ír elő;

Or. en

Módosítás 249
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozások, amelyben a 
tagállamokból származó jogalanyoknak a 
szóban forgó harmadik országban folyó 
kutatási és innovációs programokban való 
részvételére vonatkozóan előírt feltételek 
az Unió érdekeit sértő feltételeknek 
tekinthetők.

Or. en

Módosítás 250
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés



PE492.762v01-00 90/172 AM\907542HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha azt biztonsági megfontolások 
indokolják, a vonatkozó munkaprogram 
vagy munkaterv kizárhatja a részvételből 
azokat a jogalanyokat, amelyek nem 
képesek kielégítő biztonsági garanciákat 
nyújtani, ideértve az érintett személyek 
biztonsági tanúsítványát is.

(3) Ha azt biztonsági megfontolások 
indokolják, a vonatkozó munkaprogram 
vagy munkaterv kizárhatja a részvételből 
azokat a jogalanyokat, amelyek nem 
képesek kielégítő biztonsági vagy a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat védő
garanciákat nyújtani, ideértve az érintett 
személyek biztonsági tanúsítványát is.

Or. ro

Módosítás 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy európai területi együttműködési 
csoportosulás, illetve a résztvevő országok 
joga szerint létrejött más jogi testület részt 
vehet a cselekvésben azzal a feltétellel, 
hogy legalább két résztvevő ország 
közhatóságaiból és szerveiből áll, és hogy 
az e rendeletben, valamint a vonatkozó 
munkaprogramban vagy munkatervben 
előírt valamennyi feltétel teljesül.

Or. en

Indokolás

Az 1082/2006/EK rendelet 7. cikke értelmében egy európai területi együttműködési 
csoportosulás az 1. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzést követve a területi együttműködés 
egyéb kiemelt cselekvéseit valósíthatja meg tagjai között, az ehhez nyújtott közösségi pénzügyi 
hozzájárulás mellett vagy anélkül.  Az 1082/2006/EK rendelet módosítására irányuló 
bizottsági javaslat szerint „egy európai területi együttműködési csoportosulás az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett célkitűzést követve a területi együttműködés egyéb kiemelt cselekvéseit 
valósíthatja meg tagjai között, az ehhez nyújtott közösségi támogatás mellett vagy anélkül”. 
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Módosítás 252
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező jogalanyoknak a „Horizont 
2020” keretprogramban vagy annak 
részeiben való részvételét a viszonosság 
elve alá kell rendelni, amelynek 
megfelelően az EU-ban székhellyel 
rendelkező jogalanyok részt vehetnek a 
harmadik országokban indított kutatási és 
innovációs programokban. 

Or. fr

Módosítás 253
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Harmadik országban és bizonyos társult 

országokban székhellyel rendelkező 
jogalanyok részvételének korlátozása a 

„Horizont 2020” keretprogramban
Korlátozni kell az olyan harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
jogalanyok részvételét és a velük folytatott 
együttműködést, amelyek katonai vagy 
területi konfliktusok részesei, illetve 
amelyek esetében ésszerűen megalapozott 
az emberi jogok vagy a nemzetközi 
humanitárius jog megsértésének 
vélelmezése. Ilyen jogalanyok vagy társult 
országbeli jogalanyok részvétele csak 
abban az esetben megengedett, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:
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a) a harmadik országbeli vagy társult 
országbeli jogalany a finanszírozásban 
való részesülését és a közvetett cselekvés 
kezdetét megelőzően jelentést terjeszt elő, 
amelyben részletesen ismerteti, hogy a 
„Horizont 2020” keretprogram által 
biztosított alapok és egyéb támogató 
intézkedések nem járulnak hozzá a 
megelőző bekezdésben említett 
tevékenységekhez, és hogy miként 
biztosított a jövőben is az azoktól való 
folyamatos elkülönülésük.  A Bizottság a 
fent nevezett jelentés tartalma és 
módszertana tekintetében útmutatást 
biztosít.
b) a finanszírozás nem folyósítható és a 
közvetett cselekvések nem kezdhetők meg 
mindaddig, amíg a Bizottság jóvá nem 
hagyja a fent nevezett jelentést és annak 
következtetéseit. Szükség esetén a 
Bizottság saját vizsgálatot is indíthat vagy 
harmadik fél bevonásával végzett 
ellenőrzést igényelhet;
c) a Bizottság a közvetett cselekvések 
befejezését követően, illetve társult 
országok esetében kétéves 
rendszerességgel ellenőrző értékelést 
végez, amelyben megállapítja, hogy a 
finanszírozásra és a támogatási 
intézkedésekre megfelelő módon került-e 
sor;
d) az e cikk rendelkezéseinek alapján 
létrejövő publikációkat nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Módosítás 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden cselekvésben legalább három
jogalanynak kell részt vennie;

a) minden cselekvésben legalább két
jogalanynak kell részt vennie;

Or. en

Módosítás 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mindhármuk székhelyének tagállamban 
vagy társult országban kell lennie;

b) mindkettő székhelyének tagállamban 
vagy társult országban kell lennie;

Or. en

Módosítás 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hármuk közül egyiknek a székhelye sem
lehet ugyanabban a tagállamban vagy 
társult országban, mint bármely másikuké;

c) székhelyük nem lehet ugyanabban a 
tagállamban vagy társult országban;

Or. en

Módosítás 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 7. cikk értelmében mindhármuknak
függetlennek kell lennie egymástól.

d) a 7. cikk értelmében függetlennek kell 
lennie egymástól.

Or. en

Módosítás 258
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben –
például akkor, ha a társadalom- és a 
bölcsészettudományok terén folytatott 
kutatás földrajzi és kulturális 
vonatkozásai egy adott tagállam vagy 
társult ország számára különös 
jelentőséggel bírnak, míg más országok 
számára érdektelenek –, a
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság vagy az érintett finanszírozó szerv tájékoztatása annak 
biztosítása érdekében, hogy az adott programok és munkatervek elkészítése során a földrajzi 
és kulturális tényezőket figyelembe vegyék. Jogalany bevonása minimumfeltétel lehet.
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Módosítás 259
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz, 
továbbá az elsődleges mezőgazdasági 
termelés terén végrehajtott fellépések
esetében, a program-társfinanszírozási 
cselekvésekben és a munkaprogramban 
vagy munkatervben meghatározott más 
indokolt esetekben a minimumfeltétel 
egyetlen olyan jogalany részvétele, 
amelynek székhelye tagállamban vagy 
társult országban van.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a különböző térségek a talajfajták, az időjárás és a gazdálkodói 
infrastruktúra tekintetében különböznek egymástól, előfordulhat, hogy számos mezőgazdasági 
projekt csak akkor lehet megfelelő, ha alkotóelemeit regionális szinten hangolják össze. 
Például, ha egy térségben ragályos kór üti fel a fejét, akkor erre a térségre vonatkozóan olyan 
intézkedéseket kell kialakítani, amelyek célja a ragályos kór leküzdése. A ragályos kór 
megfékezése ugyanakkor határokon átnyúló jelentőséggel is bír, mert a kisebb méretű kutatás 
és innovatív projektek megakadályozhatják a ragályos kór elterjedését a kontinensen. Ezért 
szükséges, hogy a mezőgazdasági ágazat is részesülhessen a szóban forgó kivétel 
kedvezményében.

Módosítás 260
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
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felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz, 
továbbá az elsődleges mezőgazdasági 
termelés terén végrehajtott fellépések
esetében, a program-társfinanszírozási 
cselekvésekben és a munkaprogramban 
vagy munkatervben meghatározott más 
indokolt esetekben a minimumfeltétel 
egyetlen olyan jogalany részvétele, 
amelynek székhelye tagállamban vagy 
társult országban van.

Or. en

Módosítás 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz,
továbbá a mezőgazdasági termelés és a 
vidékfejlesztés terén végrehajtott 
fellépések esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

Or. en

Módosítás 262
Vasilica Viorica Dăncilă

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

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz, 
továbbá az elsődleges mezőgazdasági 
termelés terén végrehajtott fellépések
esetében, a program-társfinanszírozási 
cselekvésekben és a munkaprogramban 
vagy munkatervben meghatározott más 
indokolt esetekben a minimumfeltétel 
egyetlen olyan jogalany részvétele, 
amelynek székhelye tagállamban vagy 
társult országban van.

Or. en

Módosítás 263
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz, 
továbbá az elsődleges mezőgazdasági 
termelés terén végrehajtott fellépések
esetében, a program-társfinanszírozási 
cselekvésekben és a munkaprogramban 
vagy munkatervben meghatározott más 
indokolt esetekben a minimumfeltétel 
egyetlen olyan jogalany részvétele, 
amelynek székhelye tagállamban vagy 
társult országban van.

Or. en
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Módosítás 264
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések, a kkv-támogató eszköz, 
továbbá az elsődleges mezőgazdasági 
termelés terén végrehajtott fellépések
esetében, a program-társfinanszírozási 
cselekvésekben és a munkaprogramban 
vagy munkatervben meghatározott más 
indokolt esetekben a minimumfeltétel 
egyetlen olyan jogalany részvétele, 
amelynek székhelye tagállamban vagy 
társult országban van.

Or. en

Módosítás 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól 
eltérve a 6. cikk értelmében vett európai 
területi együttműködési csoportosulás egy 
művelet egyedüli kedvezményezettjeként 
alkalmazható.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében folytatott területi 
együttműködést szabályozó egyedi rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslata 
szerint „egy európai területi együttműködési csoportosulás, vagy a résztvevő országok joga 
szerint létrejött más jogi testület részt vehet a cselekvésben azzal a feltétellel, hogy határokon 
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átnyúló és nemzetközi együttműködés esetében legalább kettő, régiók közötti együttműködés 
esetében pedig legalább három résztvevő ország közhatóságaiból és szerveiből áll”. 

Módosítás 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdéstől eltérve egy európai 
területi együttműködési csoportosulás 
által koordinált projekt esetében a 
minimumfeltétel legalább két, és két 
különböző tagállamban vagy társult 
országban székhellyel rendelkező jogalany 
részvétele.

Or. en

Indokolás

Állítjuk, hogy napjainkban szakadék húzódik a határokon átnyúló szint (amelyet lényegében a 
határkörüli NUTS 3 övezetekre korlátoznak), a nemzetközi térségek (amelyek közel állnak az 
úgynevezett „makroregionális stratégiákhoz”) és a régióközi szint között. Ezen túlmenően, a 
legtöbb uniós ágazati program szélesebb európai partnerségeket igényelne. Ezért nincs tere a 
stratégiai együttműködésnek a határrégiók között. Ez a helyzet áll fenn az innováció és a 
kutatás terén, ahol előfordulhat, hogy stratégiai partnerek szomszédos régiókban működnek. 
Egyetértünk a Bizottsággal abban, hogy a kutatási és innovációs projektek projekteknek 
tényleges európai hozzáadott értéket kell felmutatniuk. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az 
európai érték megállapításának nem kizárólag a széleskörű európai partnerségen kell 
alapulnia.  A projekt kritikus tömegét és rendszerszintű hatását ugyancsak figyelembe kell 
venni például a Pireneusi-Mediterrán Eurocampus esetében, amely 45 000 fős kutatói 
közösséget fog egybe. 

Módosítás 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés



PE492.762v01-00 100/172 AM\907542HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkaprogramok és a munkatervek a 
sajátos szakpolitikai igényeknek vagy a 
cselekvés jellegének és céljainak 
megfelelően további, különösen a 
résztvevők számára, típusára vagy 
székhelyére vonatkozó feltételeket is 
meghatározhatnak.

(5) Szükséges és maradéktalanul indokolt 
esetben a munkaprogramok és a 
munkatervek a sajátos szakpolitikai 
igényeknek vagy a cselekvés jellegének és 
céljainak megfelelően további, különösen a 
résztvevők számára, típusára vagy 
székhelyére vonatkozó feltételeket is 
meghatározhatnak.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram tekintetében a részvételi szabályok által bevezetett 
általános szabályokat kell alkalmazni.  Minden kiegészítő szabálynak és feltételnek kivételes 
jellegűnek kell lennie, és azokat csak maradéktalanul indokolt és mindenképpen szükséges 
esetekben szabad alkalmazni.

Módosítás 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A részvételre vonatkozó feltételek 
tekintetében rugalmasságot kell bevezetni, 
az alábbiak érdekében:
– a lehetőségek megragadására irányuló 
tevékenységek fellendítése a rövid kutatási 
és innovációs ciklusokkal rendelkező 
ágazatokban;
- a kis- és középvállalkozások 
részvételének megkönnyítése;
– az eljárások egyszerűsítése a 
finanszírozásban részesített kutatások 
eredményeire közvetlenül építő 
tevékenységek számára.

Or. en
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Módosítás 269
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részvételt a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv a cselekvés végrehajtása 
szempontjából alapvetően fontosnak ítéli 
meg;

a) a részvételt a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott 
konzultációt követően a cselekvés 
végrehajtása szempontjából alapvetően 
fontosnak ítéli meg;

Or. fr

Módosítás 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a finanszírozásról kétoldalú tudományos 
és műszaki megállapodás vagy az Unió és 
a nemzetközi szervezet, illetőleg harmadik 
országban székhellyel rendelkező jogalany 
esetében az Unió és a jogalany székhelye 
szerinti ország között létrejött más 
megegyezés rendelkezik.

b) a finanszírozásról kétoldalú tudományos 
és műszaki megállapodás vagy az Unió és 
a nemzetközi szervezet, illetőleg harmadik 
országban székhellyel rendelkező jogalany 
esetében az Unió és a jogalany székhelye 
szerinti ország között létrejött más 
megegyezés rendelkezik. E 
megegyezésnek biztosítania kell 
valamennyi tagállam egyenlő kezelését, 
függetlenül a nemzetközi szervezetben 
betöltött tagságuktól.

Or. en

Módosítás 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 



PE492.762v01-00 102/172 AM\907542HU.doc

HU

Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett feltételek 
teljesülését a Bizottság szigorú ellenőrzése 
alá kell vetni.

Or. en

Módosítás 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) és a(z) 
XX/2012/EU rendeletben (a 
felhatalmazáson alapuló rendeletben) 
meghatározott további esetek sérelme 
nélkül nem kell pályázati felhívást 
közzétenni a munkaprogramokban 
megjelölt jogalanyok által végrehajtandó 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
program-társfinanszírozási cselekvések 
esetében akkor, ha a cselekvés nem tartozik 
pályázati felhívás hatálya alá.

A(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) és a(z) 
XX/2012/EU rendeletben (a 
felhatalmazáson alapuló rendeletben) 
meghatározott további esetek sérelme 
nélkül nem kell pályázati felhívást 
közzétenni a munkaprogramokban 
megjelölt jogalanyok által végrehajtandó 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
program-társfinanszírozási cselekvések 
esetében akkor, ha a cselekvés nem tartozik 
pályázati felhívás hatálya alá. A kutatási és 
innovációs ágazatok és tevékenységek 
közötti különbségek által szükségessé tett 
rugalmassági szint biztosítása érdekében a 
pályázati felhívások tetszőleges módon, 
többek között nyílt pályázati felhívás 
formájában írhatók ki a hosszú távú 
projektektől a lehetőségek megragadására 
irányuló rövid távú tevékenységekig.

Or. en
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Módosítás 273
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biztonság terén folytatott kutatásra 
vonatkozó minden pályázati felhívásnak 
előzetes etikai és társadalmi 
hatásvizsgálaton kell átesnie. Az etikai 
és/vagy társadalmi hatás tekintetében 
komoly aggályokat felvető pályázati 
felhívásokat fokozott felügyelet és 
ellenőrzés alá kell vetni.

Or. en

Módosítás 274
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pályázati felhívás keretében 
finanszírozandó cselekvések számát a 
kiválósági kritérium alapján kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
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Ha a munkaprogramban szerepel, 
egyszerűsített kétlépcsős értékelés 
alkalmazható, amennyiben nem jár az 
általános értékelési időszak 
meghosszabbításával.

Or. en

Módosítás 276
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós finanszírozásban részesülő 
jogalanyok kötelesek támogatási 
megállapodást kötni az Unióval vagy az 
érintett finanszírozó szervvel. A támogatási 
megállapodásnak tartalmaznia kell a 
szóban forgó résztvevők és a harmadik 
országbeli részt vevő érintett jogalanyok 
által elvégzendő munka leírását.

(2) Az uniós finanszírozásban részesülő 
jogalanyok kötelesek támogatási 
megállapodást kötni az Unióval vagy az 
érintett finanszírozó szervvel. A támogatási 
megállapodásnak tartalmaznia kell a 
szóban forgó résztvevők és a harmadik 
országbeli részt vevő érintett jogalanyok 
által elvégzendő munka leírását, valamint 
keretfeltételeket nevezetesen a hozzáférési 
jogok, a hasznosítás és a terjesztés 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Keretfeltételekre vonatkozó útmutatást lehetővé tevő rendelkezéseket kell hozni a harmadik 
országokkal közösen kiírt közös pályázati felhívások alapján végzett cselekvések tekintetében, 
különösen a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban.

Módosítás 277
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
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Az ajánlatok értékelésére rendelkezésre 
álló időtartam

A sikeres pályázatokra vonatkozó döntés 
meghozatalához rendelkezésre álló 
időtartamok szűkítése prioritás. Minden 
egyedi felhívás természetétől függően 
azonban megfelelően figyelembe kell 
venni az alábbiakat is:
a) a különleges tárgyú pályázatok 
kialakítása tekintetében alkalmazott 
világos és átlátható mechanizmus, amely 
egyenlő részvételi feltételeket, jobb 
befogadóképességet és magasabb 
részvételt tesz lehetővé. Ezt lehetőség 
szerint az összes program és téma során 
következetesen érvényre kell juttatni;
b) ésszerű előzetes értesítés a közeljövőben 
kiírni szándékozott pályázati 
felhívásokról, amely lehetővé teszi a 
potenciális résztvevők számára, hogy már 
a pályázati felhívás közzétételét 
megelőzően pályázati konzorciumokat 
alkossanak, ennek eredménye pedig a 
pályázatok minőségének emelkedése; 
c) ésszerű időtartam fenntartása a 
pályázati felhívás közzététele és a 
pályázatok benyújtására megszabott 
határidő között, valamint nagyobb 
mozgástér rendelkezésre bocsátása 
mindazon résztvevők érdekében, amelyek 
igazgatási kapacitása eltérő fokú, az Unió 
által finanszírozott programokban való 
részvétel tekintetében különböző 
tapasztalatokkal rendelkeznek, más-más 
nyelven beszélnek és angol nyelvtudásuk 
szintje sem azonos, továbbá 
- a pályázatok benyújtására megszabott 
határidőt az uniós pályázati felhívások 
teljes skálájának, valamint az egyetemi 
tanév rendjének és a potenciális 
résztvevők üzleti ütemtervének figyelembe 
vételével kell megállapítani.

Or. en
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Módosítás 278
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Szinergiák a kohéziós alapokkal

Annak érdekében, hogy szinergiák 
jöjjenek létre a kutatási célokat szolgáló 
kohéziós alapokkal és azok hatékony 
felhasználásával, közös részvételi 
szabályokat kell előírni. Egyetlen egységes 
szabálycsomagot és belépési pontot kell 
létrehozni az Unió költségvetéséből a 
kutatásra fordított valamennyi 
finanszírozásra vonatkozóan, többek 
között ugyanazon részvételi azonosítási 
kódok és részvételi portál alkalmazásával 
minden uniós pályázati felhívás és projekt 
esetében. 

Or. en

Módosítás 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően 
tartalmazniuk kell az eredmények 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó
terv tervezetét.

(1) A pályázatokban ki kell térni arra, 
hogy a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló 2011/809/EU rendelet 
14a. cikkében a felelősségteljes kutatásra 
és innovációra vonatkozó részek 
relevánsak-e, és hogy azokat figyelembe 
vették.
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Or. en

Indokolás

A módosítás a „Horizont 2020” keretprogramtól szóló, María Teresa Riera Madurell által 
készített jelentéshez fűzött 12. számú, Cristina Gutiérrez-Cortines által előterjesztett 
módosításra utal, amelyben egy új 14a. cikk betoldását javasolja a felelősségteljes kutatásról.

Módosítás 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére vonatkozó terv tervezetét.

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására 
vonatkozó terv tervezetét, amennyiben a 
hasznosítást a pályázati felhívás elvárja 
vagy előírja, továbbá az eredmények 
terjesztésére vonatkozó tervet, amely 
többek között kitér az adatkezelésre és az 
eredmények megosztására is.

Or. en

Módosítás 281
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően
tartalmazniuk kell az eredmények 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
terv tervezetét.

(1) A pályázatoknak tartalmazniuk kell az 
eredmények hasznosítására és terjesztésére 
vonatkozó terv tervezetét. A 
munkaprogramnak vagy a munkatervnek 
adott esetben kifejezetten hivatkoznia kell 
arra, ha ilyen tervezetre nincsen szükség.
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Or. en

Indokolás

Az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozó tervezetek benyújtásától kizárólag 
kivételes esetekben lehet eltekintetni.

Módosítás 282
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére vonatkozó terv tervezetét.

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően tartalmazniuk 
kell az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére vonatkozó terv tervezetét, 
többek között kitérve az adatkezelésre és 
az eredmények megosztására is.

Or. en

Módosítás 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Szükség esetén – azaz ha nagy 
mennyiségű ajánlat benyújtását 
feltételezik – a Bizottság kétszakaszos 
pályázati eljárás alkalmazása mellett 
dönthet azzal a feltétellel, hogy az első 
szakaszban alapos értékelés történik (a 
célok, a tudományos megközelítés, a 
résztvevők rátermettsége, a tudományos 
együttműködésből fakadó hozzáadott érték 
és az általános költségvetés tekintetében), 
valamint feltéve, hogy ez nem vezet a 
szerződéskötésre rendelkezésre álló idő 
vagy a támogatási időtartamok 
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növekedéséhez. 

Or. en

Módosítás 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az új gyógyászati technológiák 
(például gyógyszerek, oltóanyagok vagy 
orvosdiagnosztika) terén való fejlesztés 
lehetőségét magában hordozó minden 
pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan 
stratégiát ismertető tervezetet, amelynek 
célja az e technológiához való azonnali és 
lehető legszélesebb körű hozzáférés 
garantálása, amennyiben az adott 
technológiához való hozzáférés hiánya a 
közegészségügy védelme szempontjából 
fenyegetést jelentene.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekhez, oltóanyagokhoz vagy egyéb gyógyászati technológiákhoz való hozzáférés 
az egészségügyi rendszerek működésének kulcseleme, amely biztosítja az egészséges élet 
feltételeit. A WHO több dokumentuma kimutatta, hogy a hozzáférési stratégiák korai – már a 
kutatási-fejlesztési folyamat során történő – alkalmazása később hozzájárulhat az 
egészségügyi ellátás működéséhez.  A WHO forrása: „Report of the Commission on IPR, 
Innovation and Public Health. (2006); R&D to Meet Health Needs in Developing Countries:
Strengthening Global Financing and Coordination (2012)”.

Módosítás 285
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1b) A pályázatokban ki kell térni arra, 
hogy a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló XX/XX/EU rendelet 
14a. cikkében a felelősségteljes kutatásra 
és innovációra vonatkozó részek mennyire 
relevánsak, és hogy azokat milyen módon 
vették figyelembe. 

Or. en

Módosítás 286
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 
– az adott eset körülményeinek 
megfelelően – tartalmazniuk kell a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
alkalmazandó engedélyezési és ellenőrző 
intézkedések, valamint a tervezett etikai 
jóváhagyások részletes ismertetését. Az 
emberi embrionális őssejtek kinyerésével 
összefüggésben az érintett intézményeket, 
szervezeteket és kutatókat az érintett 
tagállamok jogszabályaival összhangban 
szigorú engedélyezési eljárásoknak és
ellenőrzéseknek kell alávetni.

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 
– az adott eset körülményeinek 
megfelelően – tartalmazniuk kell a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
alkalmazandó ellenőrző intézkedések, 
valamint a tervezett etikai jóváhagyások 
részletes ismertetését. Az emberi 
embrionális őssejtek kinyerésével 
összefüggésben az érintett intézményeket, 
szervezeteket és kutatókat az érintett 
tagállamok jogszabályaival összhangban 
szigorú ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. en

Módosítás 287
Vicky Ford, Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak
– az adott eset körülményeinek 
megfelelően – tartalmazniuk kell a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
alkalmazandó engedélyezési és ellenőrző 
intézkedések, valamint a tervezett etikai 
jóváhagyások részletes ismertetését. Az 
emberi embrionális őssejtek kinyerésével 
összefüggésben az érintett intézményeket, 
szervezeteket és kutatókat az érintett 
tagállamok jogszabályaival összhangban 
szigorú engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 
tartalmazniuk kell a tagállamok illetékes 
hatóságai által alkalmazandó engedélyezési 
és ellenőrző intézkedések, valamint – az 
adott eset körülményeinek megfelelően – a 
tervezett etikai jóváhagyások részletes 
ismertetését. Az emberi embrionális 
őssejtek kinyerésével összefüggésben az 
érintett intézményeket, szervezeteket és 
kutatókat az érintett tagállamok 
jogszabályaival összhangban szigorú 
engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. en

Módosítás 288
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak
– az adott eset körülményeinek 
megfelelően – tartalmazniuk kell a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
alkalmazandó engedélyezési és ellenőrző 
intézkedések, valamint a tervezett etikai 
jóváhagyások részletes ismertetését. Az 
emberi embrionális őssejtek kinyerésével 
összefüggésben az érintett intézményeket, 
szervezeteket és kutatókat az érintett 
tagállamok jogszabályaival összhangban 
szigorú engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 
tartalmazniuk kell a tagállamok illetékes 
hatóságai által alkalmazandó engedélyezési 
és ellenőrző intézkedések, valamint a 
tervezett etikai jóváhagyások részletes 
ismertetését. Az emberi embrionális 
őssejtek kinyerésével összefüggésben az 
érintett intézményeket, szervezeteket és 
kutatókat az érintett tagállamok 
jogszabályaival összhangban szigorú 
engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. ro
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Módosítás 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az új gyógyászati technológiák 
(például gyógyszerek, oltóanyagok vagy 
orvosdiagnosztika) terén való fejlesztés 
lehetőségét magában hordozó minden 
pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan 
stratégiát ismertető tervezetet, amelynek 
célja az e technológiához való azonnali és 
lehető legszélesebb körű hozzáférés 
garantálása, amennyiben az adott 
technológiához való hozzáférés hiánya a 
közegészségügy védelme szempontjából 
fenyegetést jelentene.

Or. en
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Indokolás

Amint azt a WHO több dokumentuma alapos elemzéssel kimutatta, a gyógyszerekhez, 
oltóanyagokhoz vagy egyéb gyógyászati technológiákhoz való hozzáférés az egészségügyi 
rendszerek működésének kulcseleme, és biztosítja a polgárok számára az egészséges élet 
feltételeit. A hozzáférési stratégiák korai – már a kutatási-fejlesztési folyamat során történő –
alkalmazása hozzájárulhat az egészségügyi ellátás későbbi jó működéséhez Számos különböző 
eszköz létezik ennek az igénynek a teljesüléséhez (például a szellemi tulajdonjogokkal 
kapcsolatos rendelkezések, hozzáférési programok, stb.)

Módosítás 291
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az új gyógyászati technológiák 
(például gyógyszerek, oltóanyagok vagy 
orvosdiagnosztika) terén való fejlesztés 
lehetőségét magában hordozó minden 
pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan 
stratégiát ismertető tervezetet, amelynek 
célja az e technológiához való azonnali és 
lehető legszélesebb körű hozzáférés 
garantálása, amennyiben az adott 
technológiához való hozzáférés hiánya a 
közegészségügy védelme szempontjából 
fenyegetést jelentene.

Or. en

Módosítás 292
Kent Johansson, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az új gyógyászati technológiák 
(például gyógyszerek, oltóanyagok vagy 
orvosdiagnosztika) terén való fejlesztés 
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lehetőségét magában hordozó minden 
pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan 
stratégiát ismertető tervezetet, amelynek 
célja az e technológiához való azonnali és 
lehető legszélesebb körű hozzáférés 
garantálása, amennyiben az adott 
technológiához való hozzáférés hiánya a 
közegészségügy védelme szempontjából 
fenyegetést jelentene.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekhez, oltóanyagokhoz vagy egyéb gyógyászati technológiákhoz való hozzáférés 
az egészségügyi rendszerek működésének kulcseleme, amely a polgárok számára biztosítja az 
egészséges élet feltételeit.

Módosítás 293
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a pályázatokban ki kell 
fejteni, miként és milyen mértékben
vonatkoztatandó a nemek között 
egyenlőség elemzése a megvalósítani 
szándékozott projektre, és hogy az téren 
folytatott élvonalbeli kutatás által 
kidolgozott megfelelő módszerek kerülnek 
alkalmazásra. 

Or. en

Indokolás

Bizonyos területeken a pályázatoknak azt is ismertetniük kell, mennyire érvényesülnek a 
nemek közötti egyenlőség szempontjai.

Módosítás 294
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Etikai felülvizsgálat Etikai felülvizsgálat és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülésének ellenőrzése

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a pályázatokat a nemek közötti egyenlőség szempontjainak érvényesülése 
tekintetében is vizsgálat alá kell vetni. 

Módosítás 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság köteles rendszeres jelleggel 
etikai felülvizsgálatnak alávetni azokat a 
pályázatokat, amelyek etikai kérdéseket 
vetnek fel. E felülvizsgálat során 
ellenőrizni kell az etikai elvek és a 
vonatkozó jogszabályok érvényesülését,
továbbá az Unión kívül végzett kutatások 
esetében azt, hogy ugyanaz a kutatás 
engedélyezhető lett volna-e valamelyik 
tagállamban.

Amennyiben a kutatást az Unión kívül 
folytatják le, a Bizottság ellenőrzi az etikai 
elvek megfelelő érvényesülését, és 
biztosítja, hogy ugyanaz a kutatás 
engedélyezhető lett volna valamelyik 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 296
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság köteles rendszeres jelleggel 
etikai felülvizsgálatnak alávetni azokat a 
pályázatokat, amelyek etikai kérdéseket 
vetnek fel. E felülvizsgálat során 
ellenőrizni kell az etikai elvek és a 
vonatkozó jogszabályok érvényesülését, 
továbbá az Unión kívül végzett kutatások 
esetében azt, hogy ugyanaz a kutatás 
engedélyezhető lett volna-e valamelyik 
tagállamban.

A Bizottság köteles rendszeres jelleggel 
etikai felülvizsgálatnak alávetni azokat a 
pályázatokat, amelyek etikai kérdéseket 
vetnek fel. E felülvizsgálat során 
ellenőrizni kell az etikai elvek és a 
vonatkozó jogszabályok érvényesülését, 
továbbá az Unión kívül végzett kutatások 
esetében azt, hogy ugyanaz a kutatás 
engedélyezhető lett volna-e valamelyik 
tagállamban. Szükség esetén a Bizottság a 
pályázatok rendszeres felülvizsgálatát a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesülésének szempontjából is 
elvégzi, az ellenőrzendő vonatkozások 
jegyzékét tartalmazó sablon 
felhasználásával, különösen az 
emberekkel mint a kutatás alanyával vagy 
felhasználóival foglalkozó pályázatok 
esetében. 

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a pályázatokat a nemek közötti egyenlőség szempontjainak érvényesülése 
tekintetében is felülvizsgálat alá kell vetni. 

Módosítás 297
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság köteles rendszeres jelleggel 
etikai felülvizsgálatnak alávetni azokat a 
pályázatokat, amelyek etikai kérdéseket 
vetnek fel. E felülvizsgálat során 
ellenőrizni kell az etikai elvek és a 
vonatkozó jogszabályok érvényesülését, 
továbbá az Unión kívül végzett kutatások 
esetében azt, hogy ugyanaz a kutatás 

A Bizottság köteles rendszeres jelleggel 
etikai felülvizsgálatnak alávetni azokat a 
pályázatokat, amelyek etikai kérdéseket 
vetnek fel. E felülvizsgálat során 
ellenőrizni kell az etikai elvek és a 
vonatkozó uniós jogszabályok 
érvényesülését, továbbá az Unión kívül 
végzett kutatások esetében azt, hogy 
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engedélyezhető lett volna-e valamelyik 
tagállamban.

ugyanaz a kutatás engedélyezhető lett 
volna-e valamelyik tagállamban.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a felülvizsgálatokat az uniós jogszabályozással és 
elvekkel összhangban folytassák le.

Módosítás 298
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biztonság terén folytatott kutatásra 
vonatkozó minden pályázati felhívásnak 
előzetes etikai hatásvizsgálaton kell 
átesnie,  E hatásvizsgálat a szűk 
magánéleti vonatkozásokon kívül marad, 
figyelembe veszi az adatvédelmi 
szempontokat, és tárgyát a kutatási és 
fejlesztési menetrend biztonságának 
alapjául szolgáló szélesebb körű 
társadalmi hatások képezik. Az etikai 
és/vagy társadalmi hatás tekintetében 
komoly aggályokat felvető pályázati 
felhívásokat fokozott felügyelet és 
ellenőrzés alá kell vetni. Az ilyen pályázati 
felhívás keretében különösen minden 
projektet etikai hatásvizsgálat alá kell 
vetni.

Or. en

Módosítás 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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



PE492.762v01-00 118/172 AM\907542HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az etikai hatásvizsgálatot 
a projekttisztviselők és a résztvevők 
számára a lehető legátláthatóbb módon 
folytatja le. 

Or. en

Módosítás 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottságnak törekednie kell arra, 
hogy az etikai hatásvizsgálat lehetőleg 
nem okozzon indokolatlan késedelmet a 
projektek megindításában, lefolytatásában 
vagy befejezésében.

Or. en

Módosítás 301
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A nemek közötti egyenlőség 

érvényesülésének ellenőrzése
A Bizottság a pályázatokat rendszeres 
felülvizsgálat alá veti a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülésének 
szempontjából, az ellenőrzendő 
vonatkozások jegyzékét tartalmazó sablon 
felhasználásával.



AM\907542HU.doc 119/172 PE492.762v01-00

HU

Or. en

Módosítás 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hatást a projektek becsült teljes 
pénzügyi kiadásaival összhangban kell 
mérlegelni, és ennek során kell 
megállapítani a költség-hatás arányt mint 
odaítélési kritériumot. 

Or. en

Indokolás

Mivel a „Horizont 2020” keretprogram közfinanszírozást rendelkezésre bocsátó program, a 
pályázatok rangsorolása és kiválasztása során a költség-haszon arányt is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 303
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A benyújtott pályázatokat a következő
odaítélési kritériumok alapján kell 
elbírálni:

(1) A benyújtott pályázatokat odaítélési 
kritériumok alapján kell elbírálni, mint 
például az alábbiak:

Or. pl

Indokolás

A 4., 5., 6. és 7. módosítás pontosítja, hogy mely kritériumok alapján kell meghatározni azt az 
egységes értékelési skálát, amelyet az értékelést végző ellenőröknek az általuk benyújtandó 
értékelések sroán használniuk kell.
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Módosítás 304
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiválóság; a) kiválóság, a 2. cikk (1) bekezdésének 
17a pontjával (új) összhangban a kutatási 
létesítmények értékelése alapján;

Or. pl

Indokolás

A 4., 5., 6. és 7. módosítás pontosítja, hogy mely kritériumok alapján kell meghatározni azt az 
egységes értékelési skálát, amelyet az értékelést végző ellenőröknek az általuk benyújtandó 
értékelések során használniuk kell.

Módosítás 305
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hatás; b) a kutatási csoport tagjai által elért 
kutatási eredmények;

Or. pl

Indokolás

A 4., 5., 6. és 7. módosítás pontosítja, hogy mely kritériumok alapján kell meghatározni azt az 
egységes értékelési skálát, amelyet az értékelést végző ellenőröknek az általuk benyújtandó 
értékelések során használniuk kell.

Módosítás 306
Adam Gierek



AM\907542HU.doc 121/172 PE492.762v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végrehajtás minősége és 
hatékonysága.

c) Végrehajtási költségek.

Or. pl

Indokolás

A 4., 5., 6. és 7. módosítás pontosítja, hogy mely kritériumok alapján kell meghatározni azt az 
egységes értékelési skálát, amelyet az értékelést végző ellenőröknek az általuk benyújtandó 
értékelések során használniuk kell.

Módosítás 307
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a siker valószínűsége.

Or. pl

Indokolás

A 4., 5., 6. és 7. módosítás pontosítja, hogy mely kritériumok alapján kell meghatározni azt az 
egységes értékelési skálát, amelyet az értékelést végző ellenőröknek az általuk benyújtandó 
értékelések során használniuk kell.

Módosítás 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szinergiák más közfinanszírozási 
forrásokkal nemzeti, regionális és helyi 
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szinten.

Or. en

Indokolás

A tagállamok és régiók által rendelkezésre bocsátott finanszírozási programokkal való 
tényleges szinergia megkönnyítése érdekében, a valódi intelligens szakosodás és a források 
összpontosítása összefüggésrendszerében megfelelőnek tekintendő azon lehetőség 
rendelkezésre bocsátása, hogy a projekteket az e szinergiák létrehozásával kapcsolatos 
potenciális lehetőségek alapján is oda lehessen ítélni.

Módosítás 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben felsorolt minden 
egyes kritérium teljesítéséért 5-5 pont jár. 
Fél pontok is adhatók. A megadott pontok 
a szóban forgó kritérium tekintetében a 
következőket jelentik:
a) 0 – A pályázat nem teljesíti az adott 
kritériumot, illetve hiányzó vagy hiányos 
adat miatt nem értékelhető.
b) 1 – Gyenge. A kritérium teljesítése nem 
megfelelő módon történik, illetve súlyos 
lényegi gyengeségek tapasztalhatók.
c) 2 – Elégséges. A pályázat nagy 
vonalakban teljesíti ugyan a kritériumot, 
de jelentős gyengeségek tapasztalhatók.
d) 3 – Jó. A pályázat megfelelően teljesíti 
a kritériumot, mindazonáltal javítások 
volnának szükségesek.
e) 4 – Nagyon jó. A pályázat igen 
megfelelően teljesíti a kritériumot, 
mindazonáltal bizonyos javítások továbbra 
is lehetségesek volnának.
f) 5 – Kiváló. A pályázat sikeresen teljesíti 
a szóban forgó kritérium valamennyi 
érdemleges vonatkozását.  Ha van is 
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hiányosság, csak csekély jelentőségű.

Or. en

Módosítás 310
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kiválasztási kritériumokat és 
súlyozásukat a munkaprogramban vagy 
munkatervben kell meghatározni, és 
alkalmazásukat a „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásaihoz kell igazítani.

Or. en

Módosítás 311
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hatást a projektek becsült teljes 
pénzügyi kiadásaival összhangban kell 
mérlegelni, és ennek során kell 
megállapítani a költség-hatás arányt mint 
odaítélési kritériumot. 

Or. en

Módosítás 312
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvésekre 
irányuló pályázatokra egyedül a kiválóság 
kritériumát kell alkalmazni.

törölve

Or. ro

Módosítás 313
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvésekre 
irányuló pályázatokra egyedül a kiválóság 
kritériumát kell alkalmazni.

(2) A felderítő kutatás területén 
végrehajtott cselekvésekre irányuló
pályázatok esetében a kutatócsoport 
kiválasztásakor egyedül a kiválóság 
kritériumát kell alkalmazni, azaz e 
kiválasztásnak annak értékelésén kell 
alapulnia, hogy a kutatók a 2. cikk (1) 
bekezdésének 17a pontjával (új) 
összhangban hozzáférnek-e a korszerű 
kutatási létesítményekhez.

Or. pl

Indokolás

A „kiválóság” fogalma tisztázásra szorul.

Módosítás 314
Marita Ulvskog

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

(2a) A kiválasztási és odaítélési 
kritériumokat a nemeken alapuló 
előítéletektől mentesen kell alkalmazni.  A 
nemek közötti egyenlőség kérdéseit érintő 
projektek támogatását ösztönző rendszert 
kell kialakítani. A Bizottság eljárásokat 
hoz létre e rendelkezés alkalmazásának 
nyomon követésére, és következtetéseit 
nyilvánosan terjeszti.

Or. en

Módosítás 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) (19c) A hatásra vonatkozó 
kritériumnak magában kell foglalnia a 
kutatási eredmények és adatok 
terjesztésének és közzétételének lehetséges 
kiterjedését is, prioritásban részesítve 
azokat a projekteket, amelyek a terjesztés 
és hasznosítás szélesebb körű potenciális 
lehetőségét hordozzák. 

Or. en

Módosítás 316
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az „Ipari vezető szerep” prioritás 
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keretében beérkező pályázatok esetében a 
hatásra vonatkozó kritériumnak kell a 
legmagasabb súlyozást adni. 

Or. en

Módosítás 317
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkaprogramban vagy 
munkatervben meg kell határozni az (1) 
bekezdésben előírt odaítélési kritériumok 
alkalmazásának részletes szabályait, 
valamint az alkalmazandó súlyokat és 
küszöbértékeket.

(3) A munkaprogramban vagy 
munkatervben meg kell határozni az (1) 
bekezdésben előírt odaítélési kritériumok 
alkalmazásának részletes szabályait, 
valamint az alkalmazandó súlyokat és 
küszöbértékeket. A nemek közötti 
egyenjogúságot továbbá a 
munkaprogramok egyik kritériumává kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 318
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkaprogramban vagy 
munkatervben meg kell határozni az (1) 
bekezdésben előírt odaítélési kritériumok 
alkalmazásának részletes szabályait, 
valamint az alkalmazandó súlyokat és 
küszöbértékeket.

(3) A munkaprogramban vagy 
munkatervben meg kell határozni az (1) 
bekezdésben előírt odaítélési kritériumok 
alkalmazásának részletes szabályait, 
valamint az alkalmazandó alkritériumokat,
súlyokat és küszöbértékeket. Az 
értékelésnek biztosítania kell a nemek 
közötti egyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet.
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Or. en

Módosítás 319
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság elfogadja és közzéteszi az 
ajánlatok benyújtására vonatkozó eljárás, 
valamint a kapcsolódó értékelési, 
kiválasztási és szerződés-odaítélési 
eljárások szabályait, és útmutatásokat tesz 
közzé az ajánlattevők számára, beleértve 
az értékelőknek szánt iránymutatást is. 
Meghatározza különösen a pályázatok 
benyújtására vonatkozó kétlépcsős eljárás 
részletes szabályait – többek között az első 
szakaszbeli pályázatok, valamint a
második szakaszbeli részletes pályázatok 
hatálya és jellege tekintetében –, valamint 
a kétlépcsős értékelési eljárás szabályait.

Or. de

Indokolás

A feltételül szabott dokumentumokat már a részvételre vonatkozó szabályokban a lehető 
legvilágosabban meg kell határozni.

Módosítás 320
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság útmutatót dolgoz ki a 
kiválasztási folyamathoz, amely kifejti az 
odaítélési szempontok alkalmazását és 
meghatározza a kiválasztási folyamatra 
vonatkozó egyedi súlyozások és 
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küszöbértékek vonatkozásait. Ezt az 
útmutatót az első munkaprogrammal 
együtt teszik közzé. Az útmutató 
tartalmának a Bizottság szolgálatai 
számára kötelező erejűnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 321
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság útmutatót dolgoz ki a 
kiválasztási folyamathoz, amely kifejti az 
odaítélési szempontok alkalmazását és 
meghatározza a kiválasztási folyamatra 
vonatkozó egyedi súlyozások és 
küszöbértékek vonatkozásait. Ezt az 
útmutatót az első munkaprogrammal 
együtt teszik közzé.

Or. en

Módosítás 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az értékelési eljárás során – adott 
esetben – figyelembe kell venni, hogy a 
pályázat kulcsfontosságú kérdésekben, 
például a szabványosítás terén potenciális 
lehetőségeket hordoz a nemzetközi 
együttműködés megerősítése tekintetében.

Or. en
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Módosítás 323
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az angol nyelvtől eltérő nyelven 
benyújtott pályázatok az értékelési 
folyamatban a pályázat nyelve miatt nem 
kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe.

Or. de

Módosítás 324
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pályázatokat az elbírálás 
eredményeinek megfelelően rangsorolni 
kell. A kiválasztást e rangsor alapján kell 
elvégezni.

(4) A pályázatokat az elbírálás 
eredményeinek megfelelően, a javasolt 
számszerű értékskálán rangsorolják.
Ugyanaz a téma (megoldandó kérdés) 
vagy hasonló téma adható függetlenül két 
kutatócsoportnak, a versenyhelyzet 
fokozása érdekében.

Or. pl

Indokolás

A versenynek mind a támogatásra irányuló pályázati eljárás során, mind pedig a 
támogatás(ok) végrehajtása során szem előtt tartandó tényezőnek kell lennie.

Módosítás 325
Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pályázatokat az elbírálás 
eredményeinek megfelelően rangsorolni 
kell. A kiválasztást e rangsor alapján kell 
elvégezni.

(4) A pályázatokat az elbírálás 
eredményeinek megfelelően rangsorolni 
kell. A kiválasztást e rangsor alapján kell 
elvégezni. Amennyiben két vagy több 
pályázat az (1) és (2) bekezdésben említett 
kritériumok alapján egyenlő értékűnek 
bizonyul, úgy a Bizottság további 
kritériumként a pályázat pénzbeli értékét 
veszi figyelembe.

Or. en

Módosítás 326
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A pályázati felhívások elsődlegesen 
kétszakaszos eljárást alkalmaznak a 
pályázatok benyújtására, a(z) 
XX/2012/EU rendelettel [a költségvetési 
rendelettel], valamint annak végrehajtásai 
szabályaival összhangban. 

Or. en

Módosítás 327
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
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más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében ellenőrzi és csak
abban az esetben, ha a cselekvéshez 
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t.

más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében, a nemzeti joggal 
összhangban álló eszközökkel és csak
akkor ellenőrzi, ha a cselekvéshez igényelt 
uniós finanszírozás összege eléri vagy 
meghaladja az 100.000 EUR-t. A Bizottság 
egyszerű, felhasználóbarát elektronikus 
eszközt biztosít a pályázóknak a pénzügyi 
életképességük ellenőrzéséhez.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jog érvényességét el kell ismerni, fontos lépésként az eljárásoknak a résztvevők 
érdekeit szolgáló egyszerűsítése felé.

Módosítás 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében ellenőrzi és csak 
abban az esetben, ha a cselekvéshez 
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t.

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok vagy más résztvevők
esetében ellenőrzi és csak abban az 
esetben, ha a cselekvéshez igényelt uniós 
finanszírozás összege eléri vagy 
meghaladja az 650.000 EUR-t, akárcsak a 
hetedik keretprogram esetében.

Or. en
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Módosítás 329
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében ellenőrzi és csak
abban az esetben, ha a cselekvéshez
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t.

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen ellenőrzi 
abban az esetben, ha a résztvevő számára
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

A koordinátor pénzügyi képességeinek ellenőrzése nem ad útmutatást a jelentős összegű 
hozzájárulást igénylő résztvevők pénzügyi képességeiről. Az ellenőrzésnek a résztvevőkre és 
nem a koordinátor cselekvésére kell irányulnia.

Módosítás 330
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a potenciális kkv-
koordinátor nem teljesíti valamennyi 
pénzügyi kritériumot, úgy az e rendelet 
32. cikkében említett résztvevői 
garanciaalap fedezheti a kockázatot.

Or. en
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Módosítás 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Nem kell ellenőrizni a pénzügyi 
képességeit azoknak a jogalanyoknak, 
amelyek életképességéért tagállam vagy 
harmadik ország garanciát vállalt, valamint 
a közép- és a felsőfokú oktatási 
intézményeknek.

(6) Nem kell ellenőrizni a pénzügyi 
képességeit azoknak a jogalanyoknak, 
amelyek életképességéért tagállam vagy 
harmadik ország garanciát vállalt, valamint 
a közép- és a felsőfokú oktatási 
intézményeknek. Hasonlóképpen, az 
alultőkésített fiókvállalatok vagy induló 
vállalkozások pénzügyi és koordinációs 
kapacitását nem ellenőrzik abban az
esetben, ha életképességüket 
részvényeseik garantálják, feltéve, hogy e 
garanciát éves rendszerességgel 
megújítják. 

Or. en

Módosítás 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Nem kell ellenőrizni a pénzügyi 
képességeit azoknak a jogalanyoknak, 
amelyek életképességéért tagállam vagy 
harmadik ország garanciát vállalt, valamint 
a közép- és a felsőfokú oktatási 
intézményeknek.

(6) Nem kell ellenőrizni a pénzügyi 
képességeit azoknak a jogalanyoknak, 
amelyek életképességéért tagállam vagy 
harmadik ország garanciát vállalt, valamint 
a közép- és a felsőfokú oktatási 
intézményeknek. Hasonlóképpen, az 
alultőkésített fiókvállalatok vagy induló 
vállalkozások pénzügyi és koordinációs 
kapacitását nem ellenőrzik abban az 
esetben, ha életképességüket 
részvényeseik garantálják, feltéve, hogy e 
garanciát éves rendszerességgel 
megújítják. 
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Or. en

Módosítás 333
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Bizonyos ágazatokban az inkább a 
kutatásra, mint a haszonszerzésre 
összpontosító kkv-k az eljárás pénzügyi 
validálásának szakaszában a 
finanszírozás minősítéséhez nem kötelesek 
bizonyítékot szolgáltatni a megelőző évek 
operatív üzleti forgalmáról.

Or. en

Indokolás

Számos kkv, kiváltképpen a biotechnikai ágazatokban működő kkv-k elsősorban a kutatásra és 
a fejlesztésre, és nem a haszonszerzésre törekszenek.

Módosítás 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pályázati felhívások elvileg 
kétszakaszos eljárást tartalmaznak a 
pályázatok benyújtására, a(z) 
XX/2012/EU rendelettel [a költségvetési 
rendelettel], valamint annak végrehajtásai 
szabályaival összhangban. 

Or. en
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Módosítás 335
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pénzügyi képességet bármely más 
jogalany is garantálhatja, ez esetben a 14. 
cikk (5) bekezdése szerint e jogalany 
pénzügyi képességét vetik ellenőrzés alá.

Or. en

Módosítás 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság, illetőleg az érintett 
finanszírozó szerv elbírálás-felülvizsgálati 
eljárást alakít ki azon résztvevők számára, 
amelyek úgy ítélik meg, hogy pályázatuk 
elbírálása nem az e szabályokban, a 
vonatkozó munkaprogramban vagy 
munkatervben és a pályázati felhívásban 
megállapított eljárások betartásával történt.

(1) A Bizottság, illetőleg az érintett 
finanszírozó szerv minden tekintetben 
átlátható elbírálás-felülvizsgálati eljárást 
alakít ki azon résztvevők számára, amelyek 
úgy ítélik meg, hogy pályázatuk elbírálása 
nem az e szabályokban, a vonatkozó 
munkaprogramban vagy munkatervben és 
a pályázati felhívásban megállapított 
eljárások betartásával történt.

Or. en

Módosítás 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet a Bizottság vagy az érintett (3) A kérelmet a Bizottság vagy az érintett 



PE492.762v01-00 136/172 AM\907542HU.doc

HU

finanszírozó szerv vizsgálja meg. A 
vizsgálat csak az elbírálással összefüggő 
eljárási kérdésekre terjedhet ki, a pályázat 
érdemét nem érintheti.

finanszírozó szerv vizsgálja meg.

Or. en

Módosítás 338
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv vizsgálja meg. A 
vizsgálat csak az elbírálással összefüggő 
eljárási kérdésekre terjedhet ki, a pályázat 
érdemét nem érintheti.

(3) A kérelmet a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv vizsgálja meg. A 
vizsgálat csak az elbírálással összefüggő 
eljárási kérdésekre terjed ki, a pályázat 
érdemét csak szükséges esetben, a 
megelőző bekezdéssel összhangban
érintheti.

Or. es

Indokolás

A módosítás utat nyit a benyújtott pályázatok érdemi vonatkozásainak figyelembe vétele előtt.

Módosítás 339
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a „Horizont 2020” 
keretprogram támogatási projektjei 
újrabenyújtásra kerülnek, a Bizottság az 
értékelést megelőzően az értékelő 
bizottság rendelkezésére bocsátja az 
előzőleg benyújtott projekt-pályázatot, 
valamint az ahhoz tartozó összegző 
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értékelő jelentést.  A Bizottság a műszaki 
és tudományos fejlődést is kellőképpen 
figyelembe véve biztosítja, hogy a régi és 
az új projektre vonatkozó összegző 
értékelő jelentések megállapításai között 
ne legyen következetlenség. 

Or. nl

Módosítás 340
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elbírálással összefüggő eljárási 
kérdésekről a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv dolgozóiból álló 
elbírálás-felülvizsgáló bizottság alkot 
véleményt. A bizottság elnöke a Bizottság 
vagy az érintett finanszírozó szerv egy 
olyan tisztviselője, aki nem a pályázati 
felhívásért felelős szervezeti egységnél 
dolgozik. A bizottság a következő 
ajánlásokat fogalmazhatja meg:

(4) Az elbírálással összefüggő eljárási 
kérdésekről a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv dolgozóiból álló 
elbírálás-felülvizsgáló bizottság alkot 
véleményt. A bizottság elnöke a Bizottság 
vagy az érintett finanszírozó szerv egy 
olyan tisztviselője, aki nem a pályázati 
felhívásért felelős szervezeti egységnél 
dolgozik; a bizottság az e rendelet 37.
cikkében említett adatbázisból független 
szakértőt választ; a szakértő véleményt 
nyilvánít arról, hogy a pályázatot az 
érdemei alapján meg kell-e vizsgálni, a 
végső határozatot azonban a bizottság
elnöksége hozza meg. A bizottság a
következő ajánlásokat fogalmazhatja meg:

Or. es

Indokolás

A módosítás olyan rendszert vezet be, amely harmadik felet – külső szekértőt – vesz igénybe 
annak tisztázáshoz, hogy szükség van-e a pályázat érdemeinek vizsgálatára, jóllehet a végső 
szó e kérdésben a bizottság elnökségét illeti meg. 

Módosítás 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elbírálással összefüggő eljárási 
kérdésekről a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv dolgozóiból álló 
elbírálás-felülvizsgáló bizottság alkot 
véleményt. A bizottság elnöke a Bizottság 
vagy az érintett finanszírozó szerv egy 
olyan tisztviselője, aki nem a pályázati 
felhívásért felelős szervezeti egységnél 
dolgozik. A bizottság a következő 
ajánlásokat fogalmazhatja meg:

(4) Az elbírálással összefüggő eljárásról a
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv dolgozóiból álló elbírálás-
felülvizsgáló bizottság alkot átlátható és 
objektív véleményt. A bizottság elnöke a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv egy olyan tisztviselője, aki nem a 
pályázati felhívásért felelős szervezeti 
egységnél dolgozik. A bizottság a 
következő ajánlásokat fogalmazhatja meg:

Or. en

Módosítás 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pályázatot újból el kell bírálni; a) a pályázatot a megelőző értékelésben 
nem érintett értékelők újólagos elbírálás 
alá vetik;

Or. en

Módosítás 343
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlás alapján a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv döntést hoz, és 

(5) Az ajánlás alapján a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv döntést hoz, és 
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erről értesíti a pályázat koordinátorát. erről a pályázat koordinátorát 30 napon 
belül értesíti attól a naptól számítva, 
amikor a Bizottság vagy az illetékes 
finanszírozó szerv felkérést kap a 
felülvizsgálatra.

Or. en

Módosítás 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlás alapján a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv döntést hoz, és 
erről értesíti a pályázat koordinátorát.

(5) Az ajánlás alapján a Bizottság vagy az 
érintett finanszírozó szerv döntést hoz, és 
erről a felülvizsgálatra irányuló felkérés 
benyújtásától számított 30 napon belül
értesíti a pályázat koordinátorát.

Or. en

Indokolás

A program zökkenőmentes végrehajtásának megvalósítása, valamint a tényleges és 
potenciális résztvevőket elbizonytalanító tényezők csökkentése érdekében rendkívül fontos, 
hogy a jogorvoslati eljárást a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb módon folytassák 
le, elkerülve az indokolatlan késedelmeket.  A javasolt időhatár elegendő időt biztosít a 
jogorvoslati eljárás végleges lezárásához.

Módosítás 345
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Jogorvoslat
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A Bizottság hivatalos panasztételi eljárást 
állít fel a résztvevők számára, amely
magában foglalhatja olyan ombudsman 
kinevezését is, aki kifejezetten a „Horizont 
2020” program keretében folyó kutatási és 
innovációs projektekkel foglalkozik. A 
Bizottság biztosítja, hogy a résztvevők 
ismerjék a rendelkezésükre álló 
valamennyi panasztételi eljárást, a 
résztvevőkkel vagy pályázókkal folytatott 
minden levelezésben ismertetve a 
jogorvoslati/panasztételi eljárások 
részleteit. Az eljárásnak átláthatónak kell 
lennie, és a döntéshozatali eljárás 
eredményeit a résztvevők rendelkezésére 
kell bocsátani. 
A résztvevők a „Horizont 2020” 
keretprogram őket érintő bármely 
területére vonatkozóan jogosultak panaszt 
emelni.  A panasztételi eljárás nem 
korlátozható a pályázatok értékelésének 
eljárási vonatkozásaira. 
A Bizottság a panaszokra azok 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, 
előzetes határozat formájában válaszol.
A polgári és kereskedelmi ügyekben 
végzett közvetítés egyes szempontjairól 
szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, 
valamint a közvetítésről szóló irányelv 
tagállamok általi végrehajtásáról, a 
közvetítésre gyakorolt hatásáról és a 
bíróságok hozzáállásáról szóló, 2011. 
szeptember 13-i európai parlamenti 
állásfoglalással1 összhangban, 
amennyiben egy panasz nem oldható meg 
kielégítő módon a Bizottság hivatalos 
belső panaszkezelési eljárása (az 
ombudsman vagy ennek megfelelő szerv) 
révén, úgy az Európai Bizottság és a 
résztvevők megállapodhatnak abban, hogy 
a jogvita megoldását közvetítőközponti 
eljárási szabályoknak megfelelő 
közvetítési eljárás lefolytatásával kísérelik 
meg. A közvetítő központot a Bizottság és 
a résztvevő(k)előzetes megállapodással 
vagy a Bizottság által elfogadott közvetítő 
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központok listájáról választják ki. 
A Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetésének 0,5%-át 
félreteszi azokra a projektekre, amelyek 
kezdetben sikertelennek bizonyulnak, de a 
jogorvoslati eljárást követően pozitív 
értékelést kapnak.
__________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Módosítás 346
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság vagy az illetékes 
finanszírozó szerv a tagállamokkal 
szorosan együttműködve és e rendelettel 
összhangban kidolgozza a Bizottság vagy 
az illetékes finanszírozó szerv, illetve a 
résztvevők között kötendő támogatási 
megállapodások modelljeit, figyelembe 
véve az érintett finanszírozási szerkezet 
jellegzetességeit.

Or. en

Indokolás

A 7. keretprogramban való részvételre vonatkozó szabályoktól (19. cikk (8) bekezdés) eltérően 
a mostani javaslat nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy a Bizottságnak el kell készítenie a 
támogatási megállapodások modelljeit. Az ilyen megállapodások a résztvevők számára 
nagyobb jogbiztonságot kínálnak, mivel lefektetik mindazokat a feltételeket és 
kötelezettségeket, amelyeket a projekttel kapcsolatban viselniük kell majd.

Módosítás 347
Jean-Pierre Audy

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

(-1a) A Bizottság vagy az illetékes 
finanszírozó szerv legkésőbb a pályázati 
felhívás közzétételéig rendelkezésre 
bocsátja az érintett cselekvésre vonatkozó 
támogatási megállapodást..

Or. en

Indokolás

A résztvevőknek biztos ismeretekkel kell rendelkezniük a cselekvésre alkalmazandó 
szabályokról. A megállapodás-modelleket ezért a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni. 
Ezen kívül, a támogatási megállapodás feltételeit a pályázati felhívás közzététele előtt időben 
rendelkezésre kell bocsátani. 

Módosítás 348
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv támogatási 
megállapodást köt a résztvevőkkel.

(1) A Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv támogatási 
megállapodást köt a résztvevőkkel. A 
Bizottság a tagállamokkal szoros 
konzultációt folytatva és e rendelettel 
összhangban és kidolgozza a támogatási 
megállapodás modelljét.

Or. de

Módosítás 349
Norbert Glante

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

(1a) A Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv biztosítja, hogy az egyes 
pályázati felhívásokban a pályázat 
benyújtására megadott határidő és a 
támogatási megállapodás aláírása – vagy 
a támogatási határozat meghozatala –
közötti időtartam legfeljebb hat hónap 
legyen. Indokolt és kivételes esetekben ez 
az időtartam meghosszabbítható. A 
Bizottság a projektben való részvételre 
irányuló pályázat átvételére vonatkozó 
bizonylattal egyidejűleg tájékoztató jellegű 
ütemtervet közöl, amely a megállapodás 
aláírásáig ismerteti az eljárás főbb 
szakaszait. 

Or. de

Indokolás

Mivel a program vonzóbbá tétele érdekében a támogatás odaítéléséhez szükséges időt 
csökkenteni kell, mindkét félre nagyobb nyomás nehezedik majd. Ha a résztvevők ütemtervvel 
rendelkeznek, időben felkészülhetnek a legfontosabb szakaszokra. Ezen túlmenően, az 
ütemterv növelni fogja az eljárás átláthatóságát is.

Módosítás 350
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé. A 
támogatási megállapodásnak 
összhangban kell állnia a(z) XX/XX/EU 
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rendeletben (a költségvetési rendeletben) 
és a(z) XX/XX/EU rendeletben (a 
felhatalmazáson alapuló rendeletben) 
rögzített rendelkezésekkel.  

Or. en

Módosítás 351
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

(2) A támogatási megállapodásban az e 
rendeletben előírt rendelkezéseket 
figyelembe véve és azokkal összhangban
meg kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a támogatási megállapodás teljes egészében 
figyelembe veszi ezt a rendeletet, és nem építenek be új értelmezéseket a támogatási 
megállapodásba.

Módosítás 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási megállapodásban meg (2) A támogatási megállapodásban meg 
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kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

kell határozni a résztvevők, valamint vagy
a Bizottság, vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé, 
valamint a konzorcium-koordinátor 
szerepét és feladatait is.

Or. en

Indokolás

Annak biztosításául, hogy a támogatási megállapodás teljes egészében figyelembe vegye ezt a 
rendeletet, és ne építsenek be új értelmezéseket a támogatási megállapodásba.

Módosítás 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint vagy
a Bizottság, vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

Or. en

Módosítás 354
Jean-Pierre Audy

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

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket.

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás – a
munkaprogramban rögzített 
követelmények alapján – a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 355
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a kutatást a közegészség 
megőrzése szempontjából fontos területen 
folytatják, akkor a támogatási 
megállapodásnak tartalmaznia kell olyan 
rendelkezéseket is, amelyek az 
eredményekhez való hozzáférést szociális 
szempontból felelősségteljes engedélyezési 
eljárás révén megkönnyítik az uniós és 
Unión kívüli lakosok számára.

Or. en

Módosítás 356
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A támogatási megállapodásnak az (4) A támogatási megállapodásnak szükség 
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indokoltnak ítélt körben tükröznie kell a 
Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási 
kódexéről szóló bizottsági ajánlásban 
meghatározott általános elveket.

esetén tartalmaznia kell olyan 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják az
etikai elveknek és a kutatási integritás 
elveinek tiszteletben tartását, ideértve 
független etikai bizottság felállítását és a 
Bizottság feljogosítását etikai ellenőrzés 
végzésére, valamint a kutatás 
integritásával foglalkozó bizottság 
felállítását és a Bizottság feljogosítását a 
kutatás integritására irányuló ellenőrzés 
végzésére.

Or. en

Módosítás 357
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A támogatási megállapodásnak az 
indokoltnak ítélt körben tükröznie kell a 
Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási kódexéről 
szóló bizottsági ajánlásban meghatározott 
általános elveket.

(4) A támogatási megállapodásnak szükség 
esetén tükröznie kell a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexéről szóló 
bizottsági ajánlásban meghatározott 
általános elveket. A támogatási 
megállapodásnak különösen tartalmaznia 
kell olyan tevékenységeket, amelyek célja 
a férfiak és nők kutatócsoportokban való 
kiegyensúlyozott részvételének 
előmozdítása, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontjainak a kutatás 
tartalmába történő megfelelő beépítésének 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 358
Jean-Pierre Audy

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

(4) A támogatási megállapodásnak az 
indokoltnak ítélt körben tükröznie kell a 
Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási kódexéről 
szóló bizottsági ajánlásban meghatározott 
általános elveket.

(4) A támogatási megállapodásnak szükség 
esetén tükröznie kell a Kutatók Európai 
Chartájáról, a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexéről szóló bizottsági 
ajánlásban meghatározott általános elveket, 
valamint a(z) XX/XX/EU rendelet 
["Horizont 2020” keretprogram] 15.
cikkében lefektetett, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó elveket. 

Or. en

Módosítás 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság vagy az illetékes 
finanszírozó szerv biztosítja, hogy a célzott 
kkv-támogató eszköz keretében kiírt 
pályázati felhívások alapján kötött 
támogatási megállapodások esetében az 
egyes pályázati felhívásokban a pályázat 
benyújtására megadott határidő és a 
támogatási megállapodás aláírása – vagy 
adott esetben a támogatási határozat –
közötti időtartam legfeljebb öt hónap 
legyen.

Or. en

Módosítás 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(4a) Ha a kutatást a közegészség 
megőrzése szempontjából fontos területen 
folytatják, akkor a támogatási 
megállapodásnak tartalmaznia kell olyan 
rendelkezéseket is, amelyek az 
eredményekhez való hozzáférést szociális 
szempontból felelősségteljes engedélyezési 
eljárás révén megkönnyítik.

Or. en

Módosítás 361
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A támogatási megállapodásnak az 
indokoltnak ítélt mértékben tartalmaznia 
kell olyan rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják az etikai elvek tiszteletben 
tartását, ideértve a független etikai 
bizottság felállítását is, továbbá 
rendelkeznie kell a Bizottságnak az etikai 
audit végrehajtására vonatkozó jogáról.

(5) A támogatási megállapodásnak szükség 
esetén – és a biztonsági kutatás területén 
minden esetben valamennyi projektekre 
vonatkozóan – tartalmaznia kell olyan 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják az 
etikai elvek tiszteletben tartását, ideértve a 
független etikai bizottság felállítását is, 
továbbá rendelkeznie kell a Bizottságnak 
az etikai audit végrehajtására vonatkozó 
jogáról.

Or. en

Módosítás 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A támogatási megállapodásnak az 
indokoltnak ítélt mértékben tartalmaznia 
kell olyan rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják az etikai elvek tiszteletben 
tartását, ideértve a független etikai 
bizottság felállítását is, továbbá 
rendelkeznie kell a Bizottságnak az etikai
audit végrehajtására vonatkozó jogáról.

(5) A támogatási megállapodásnak szükség 
esetén tartalmaznia kell olyan 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják az 
etikai elvek tiszteletben tartását, ideértve a 
független etikai bizottság felállítását is, 
továbbá rendelkeznie kell a Bizottságnak
arról a jogáról, hogy az etikai ellenőrzést 
független ellenőrre bízza.

Or. en

Módosítás 363
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) XX/2012/EU rendelet (a
költségvetési rendelet) és a(z) …/EU
rendelet (a felhatalmazáson alapuló
rendelet) rendelkezéseinek megfelelően 
egyes cselekvések támogatása 
keretpartnerségbe illeszkedhet.

(6) Kivételes és kellőképpen indokolt 
esetekben a(z) XX/2012/EU rendelet [a
költségvetési rendelet] és a(z) XX/XXEU
rendelet [a felhatalmazáson alapuló
rendelet] rendelkezéseinek megfelelően 
egyes cselekvések különleges támogatása 
keretpartnerségbe illeszkedhet.

Or. en

Módosítás 364
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 

álló időtartam
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A Bizottság vagy az illetékes finanszírozó 
szerv biztosítja, hogy az egyes pályázati 
felhívásokban a pályázat benyújtására 
megadott határidő és a támogatási 
megállapodás aláírása – vagy adott 
esetben a támogatási határozat – közötti 
időtartam általános szabályként legfeljebb 
négy hónap legyen, megadva azonban a 
lehetőséget a támogatási megállapodás 
aláírására előírt határidőnek legfeljebb 
hat hónapra való kiterjesztésére.

Or. en

Módosítás 365
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Ha a kutatást a közegészség megőrzése 
szempontjából fontos területen folytatják, 
akkor a támogatási megállapodásnak 
tartalmaznia kell olyan rendelkezéseket is, 
amelyek az eredményekhez való 
hozzáférést szociális szempontból 
felelősségteljes engedélyezési eljárás révén 
megkönnyítik az unió polgárai és az uniós 
polgársággal nem rendelkező személyek 
számára egyaránt.

Or. de

Indokolás

A közfinanszírozást élvező támogatással elért kutatási eredményeket mindenki számára 
hozzáférhetővé kell tenni. Az európai kutatásra vonatkozó szabályoknak ezért nemcsak a 
tudományos kiválóságra, hanem a társadalmi hasznosságra is tekintettel kell lenniük.  Ennek 
egyik vonatkozása, hogy a létfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférést világszerte 
biztosítani kell.
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Módosítás 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság vagy az adott 
finanszírozó szerv biztosítja, hogy az egyes 
pályázati felhívásokban a pályázat 
benyújtására megadott határidő és a 
támogatási megállapodás aláírása – vagy 
adott esetben a támogatási határozat –
közötti időtartam legfeljebb hat hónap 
legyen. Egyes konzorciumok 
bonyolultságára tekintettel ebből az 
időszakól legalább négy hónapot a 
résztvevők számára kell biztosítani a 
támogatási ajánlat elfogadásával 
kapcsolatos teendők lebonyolításának 
céljaira. Kivételes esetekben ez az 
időtartam még egy hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 367
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 

álló időtartam
(1) A támogatás odaítélésének átlagos 
időtartama a tárgyalási ajánlat napjától 
számított hat hónap. A Bizottság belső 
eljárásnak lefolytatására – többek között 
minden mérvadó információ és 
dokumentáció előkészítésére, az 
értékelésre és a támogatási ajánlat 
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aláírására – fordított idő összesítve nem 
haladhatja meg a 60 munkanapot. A 
résztvevők számára összesítve legalább 60 
munkanapot kell adni minden igényelt 
mérvadó információ és dokumentáció 
előkészítésére. 
(2) Amennyiben bármely egyedi felhívás 
természete miatt ez szükséges, a sikertelen 
pályázatok elkészítési költségeinek 
csökkentése érdekében megfelelő módon 
fontolóra kell venni kétszakaszos 
értékelési eljárás alkalmazását. A 
kétszakaszos eljárások esetében a 
támogatás odaítélésének átlagos 
időtartama kilenc hónap. A kétszakaszos 
eljárást alkalmazó pályázatok 
formátumainak kialakítása tekintetében 
következetességet kell tanúsítani, és a 
résztvevők számára elegendő időt kell adni 
az ajánlattétel második szakaszának 
előkészítéséhez.
(3) A Bizottságnak törekednie kell arra, 
hogy a gyakorlati ésszerűséget szem előtt 
tartó legrövidebb időn belül meghozza 
döntéseit vagy tájékoztatást kérjen. A 
Bizottságnak tartózkodnia kell attól, hogy 
a résztvevőket egy eredetileg sikeres 
ajánlat részeinek átszövegezésére vagy
újratárgyalására kötelezze, kivéve, ha erre 
ésszerű és indokolt oka van. 
(4) A résztvevők számára összesítve 
ésszerű időtartamot kell adni a projekthez 
igényelt információ megadására és 
dokumentáció elkészítésére. 
(5) A pályázati dokumentumok kialakítása 
és a határidők megállapítása során a 
Bizottságnak figyelemmel kell lennie arra, 
hogy a kkv-k és különösen az egyetemi 
kutatók jellemzően kevés szakértelemmel 
rendelkeznek – ha egyáltalán 
rendelkeznek – adminisztratív 
dokumentumok előkészítése tekintetében.  
A pályázatban, a támogatási 
megállapodásban és az alátámasztó 
dokumentumokban az ismétlődő elemeket 
el kell kerülni. A Bizottságnak 
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tartózkodnia kell attól, hogy a résztvevőket 
a hivatalában már rendelkezésre álló 
információk megadására kérje fel, kivéve, 
ha azok frissítésre szorulnak.  E 
tekintetben a Bizottságnak a „csupán 
egyszer” elvet kell alkalmaznia, amely 
szerint a hivatala számára egyszer már 
megadott információt nem kéri be egy 
másik ügyintéző szerve, azaz a vállalatok 
nem kötelezhetők olyan információ 
újólagos megadására, amelyet a hivatal 
egy másik csatornán keresztül már 
megkapott. 
(6) A Bizottság – amennyire ez lehetséges 
– igyekszik elkerülni a pályázatok olyan 
ütemezését, amely a potenciális 
résztvevőktől az egyetemi tanév rendje 
szerinti vagy a szokásos üzleti 
szabadságolási időszakokban igényli 
dokumentumok benyújtását. 
(7). A Bizottságnak törekednie kell arra, 
hogy a támogatási megállapodás 
megkötését követően szükséges 
papírmunka elvégzési idejét 15 
munkanapra korlátozza.
(8) Indokolt esetekben – például kkv-k 
esetében – hasznos lehet, ha a Bizottság 
teljesen vagy részben eltekint az igényelt 
bizonyító dokumentumok résztvevők általi 
benyújtásának követelményétől, 
amennyiben e bizonyítékokat a 
közelmúltban egy másik eljárás céljaira 
már a rendelkezésére bocsátották, és 
feltéve, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egy ésszerűen 
megszabott időszakon belül bocsátották ki 
és azok még érvényesek.  Ilyen esetekben 
az érintett résztvevő felkérhető, hogy 
felelőssége tudatában olyan nyilatkozat 
tegyen, amely szerint a dokumentációt egy 
megelőző eljárás során már benyújtotta –
ezt az eljárást pontosan meg is kell 
jelölnie –, és kijelenti, hogy az abban 
foglalt helyzet azóta nem változott.
(9) A Bizottságnak nem áll jogában a 
résztvevőktől olyan tények vagy adatok 
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szolgáltatását igényelni, amelyeket 
könnyen és költségmentesen ellenőrizhet 
egy hitelesített, elektronikusan 
hozzáférhető adatbázisban (pl. társasági 
adatok).
(10) A Bizottság az egyedi pályázatokra 
nem írhat elő célokat az aláírás szintje 
tekintetében. 

Or. en

Módosítás 368
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 

álló időtartam
A Bizottság vagy az adott finanszírozó 
szerv biztosítja, hogy az egyes pályázati 
felhívásokban a pályázat benyújtására 
megadott határidő és a támogatási 
megállapodás aláírása – vagy adott 
esetben a támogatási határozat – közötti 
időtartam legfeljebb hat hónap legyen. 
Kivételes esetekben egy hónapos 
hosszabbítás alkalmazható. A határidő 
túllépése esetére mind a Bizottság, mind 
pedig a résztvevők számára 
következményeket kell előírni. A 
hathónapos időszak lejártát követően 
például a Bizottság köteles megkötni a 
támogatási megállapodást, és a résztvevő 
jóhiszeműen megkezdheti a kutatás 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 369
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. cikk
A kifizetésre rendelkezésre álló időtartam
(1) Azokat a résztvevőket, akik a szerződés 
feltételei szerint leszállították a munkát, 
rendes időbeosztás szerint ki kell fizetni.
(2) A Bizottság biztosítja, hogy a részvevők 
a számukra járó pénzt 30 napon belül 
megkapják attól számítva, hogy a 
szükséges papírokat a Bizottsághoz 
benyújtották.  A Bizottság a tájékoztatás 
benyújtásától számított 2 héten belül 
értesíti a projektkoordinátort és a 
résztvevőket minden 
szabályszerűtlenségről vagy további 
papírmunka szükségességéről. 
Amennyiben ilyen értesítésre nem kerül 
sor, a Bizottság köteles a járó pénzt 
kifizetni. 
(3) A Bizottság intézkedéseket hoz annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
projektkoordinátorok a projektpénzt 
gyorsan, tisztességesen és arányosan, a 
támogatási megállapodással összhangban 
osszák ki, és hogy a pénzt a partnerek 
között olyan arányban osszák meg, 
amelyben az egyes felek arra jogosultak. 
Hacsak valamennyi résztvevő abba bele 
nem egyezik, a projektkoordinátorok a 
projekttisztviselő jóváhagyása nélkül nem 
tarthatják vissza és nem bonthatják 
részletekre az előfinanszírozási 
kifizetéseket, különösen kkv-k esetében.  
Az ilyen megegyezéseket egyértelműen fel 
kell tüntetni a 
konzorciummegállapodásokban, és azokat 
a projekttisztviselőnek jóvá kell hagynia. 
(4) Miután a projektkoordinátor 
végrehajtott egy kifizetést, a Bizottság 
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értesíti a résztvevőket a kifizetett összegről 
és a kifizetés napjáról.
(5) Ha egy vagy több partner nem fejezte 
be a szerződés szerint elvégzendő 
munkáját, vagy ha nem adta meg a 
megkívánt tájékoztatást vagy 
dokumentumokat a projektkoordinátor 
vagy a Bizottság számára, ez nem menti 
fel a projektkoordinátort azon 
kötelezettsége alól, hogy a többi partner 
nevében benyújtsa a dokumentumokat a 
Bizottságnak, sem pedig a Bizottságot az 
alól, hogy a többi partner számára 
végrehajtsa a jogos kifizetéseket. 
(6) Azokban az esetekben, amikor a 
támogatási megállapodás megtárgyalását 
követően új partnerek lépnek be a 
projektbe, ez nem változtathatja meg az 
eredeti partnerek számára odaítélt 
finanszírozás összegét, kivéve, ha az 
eredeti partnerek ebbe beleegyeznek, vagy 
ha a tőlük elvárt munka mennyisége 
jelentősen megváltozik.
(7) A Bizottság hierarchikus auditálási 
eljárásokat vezet be, amelyek biztosítják, 
hogy a kedvezményezettek auditorjai
megfelelnek egy jóváhagyott szabványnak 
és kielégítik a „Horizont 2020” 
keretprogrammal kapcsolatos auditálási 
követelményeket. Ennek köszönhetően 
elkerülhető a többszörös audit 
szükségessége, így az ügyintézési eljárás 
világosabb és könnyebb lesz a résztvevők 
számára.  Az audit benyújtását követően a 
Bizottságnak már tartózkodnia kell 
további információk bekérésétől. 
(8) Az EU a kifizetések teljesítéséről 
kétéves statisztikák formájában számol be, 
amelyekben feltünteti a befejezett munkák 
kifizetésére fordított időt is. A „kifizetésre 
fordított idő” azt az időtartamot jelenti, 
amelynek kezdete a befejezett projektnek 
mind a projektkoordinátor, mind a 
projekttisztviselő által hitelesített végleges 
lezárása (ez az időszak önmagában nem 
haladhatja meg a projekt befejezésének 
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napjától számított egy hónapot), a vége 
pedig a felszabadított finanszírozásnak a 
résztvevők bankszámláján történő 
megjelenése.
(9) A támogatási megállapodásoknak a 
résztvevők kérésére tiszteletben kell 
tartani az egyetemi tanév rendjét és az 
üzleti naptárat. Ez vonatkozik például 
különösen az olyan projektekre, 
amelyekben PhD doktoranduszok vesznek 
részt, akik az egyetemi tanév közepén 
valószínűleg nem állhatnak rendelkezésre. 
.

Or. en

Módosítás 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17c. cikk
Tájékoztatás

(1) Az etikai jóváhagyási eljárásnak 
átláthatónak kell lennie minden résztvevő 
és pályázó számára, különösen akkor, ha 
ez az eljárás a projektek megkezdése 
tekintetében késedelem forrása.  A 
pályázati ajánlatban egyszer már 
megadott tájékoztatásnak az etikai 
jóváhagyás céljaira történő átfogalmazása 
nem szükséges. Amennyiben lehetséges, a 
Bizottság a pályázó(k) által a pályázati 
ajánlatukban már megadott valamennyi 
információt felhasználja a jóváhagyás 
céljaira, és csak abban az esetben kér 
kiegészítő információt, ha bizonyítani 
tudja, hogy ez a további tájékoztatás 
elengedhetetlenül szükséges. 
(2) A résztvevők számára lehetőséget kell 
adni a projekttisztviselőkkel való közvetlen 
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kapcsolattartásra azokban az esetekben, 
amikor a projekt irányításával vagy a 
projektkoordinátor fellépéseivel 
kapcsolatban ismételten aggályaik lépnek 
fel. A projektkoordinátor köteles 
biztosítani, hogy távolléte esetén a 
résztvevők pontosan ismerjék 
helyettesének elérhetőségi adatait, és e 
helyettesnek jogosultsággal kell
rendelkeznie arra, hogy a 
projektkoordinátor távollétében 
döntéseket hozzon.  A Bizottság illetékes 
tisztviselőinek elérhetőségi adatait a 
résztvevők számára hozzáférhetővé kell 
tenni, és azokat kifejezetten a 
tudomásukra is kell hozni.
(3) A résztvevők kérésére és annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a jövőbeli 
pályázatokra felkészülhessenek, a 
Bizottságnak visszajelzést kell adnia a 
pályázók számára a sikertelen 
pályázatokról, kiemelve azok erősségeit és 
gyengeségeit, amint ezeket a rendelet 37. 
cikkében említett független szakértők 
megállapították. 

Or. en

Módosítás 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hozhat létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 

A Bizottság vagy az illetékes finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus pályázatbenyújtási rendszert
hoz létre, amely a pályázókat könnyen 
hozzáférhető formátumban tájékoztatja a 
benyújtott pályázatukkal kapcsolatos 
részletekről és ütemezésről.  Ez a rendszer 
a pályázók számára olyan visszajelzést is 
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dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

ad, amelyből megtudhatják, hogy 
valószínűsíthetően mikor kapnak 
határozatot a Bizottság vagy az illetékes 
finanszírozó szerv részéről. Amennyiben a 
hozzáférés a résztvevő képviselőjének 
felhasználóazonosítójával és jelszavával 
történt, a rendszer útján benyújtott 
dokumentumot – ideértve a támogatási 
megállapodásokat is – a dokumentum 
eredeti példányának kell tekinteni. A 
felhasználó ilyen értelmű azonosítását az 
adott dokumentum aláírásának kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 372
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hozhat létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

A Bizottság a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert és egységeges 
belépési pontot hoz létre. Amennyiben a 
hozzáférés a résztvevő képviselőjének 
felhasználóazonosítójával és jelszavával 
történt, a rendszer útján benyújtott 
dokumentumot – ideértve a támogatási 
megállapodásokat is – a dokumentum 
eredeti példányának kell tekinteni. A 
felhasználó ilyen értelmű azonosítását az 
adott dokumentum aláírásának kell 
tekinteni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által működtetett egységes, biztonságos adatbázis – amely a pályázat 
benyújtásától kezdve a projektek végleges lezárásáig a projektekkel kapcsolatos 
adminisztratív teendők elvégzésének céljaira minden projektrésztvevő számára nyitott –, 
nagymértékben növelheti az átláthatóságot és egyszerűsítheti az ügyintézést.
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Módosítás 373
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hozhat létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

A Bizottság a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hoz létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 374
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hozhat létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hoz létre.
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
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aláírásának kell tekinteni. aláírásának kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A résztvevők a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételre 
vonatkozó szabályok alkalmazásával 
kapcsolatban tisztázó információkért vagy 
értelmezésekért folyamodhatnak a 
Bizottsághoz. Amennyiben ilyen esetekben 
a Bizottság két hónapon belül nem 
válaszol, úgy a résztvevő álláspontját 
elfogadottnak kell tekinteni.

Or. fr

Indokolás

Számos résztvevő tett panaszt arra, hogy a Bizottság csak hosszú idő elteltével válaszol – ha 
egyáltalán válaszol – a részvételre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos, tisztázást vagy 
értelmezést igénylő folyamodványokra. A rendelkezés kiegyensúlyozottabb kapcsolatot teremt 
a Bizottság és a kedvezményezettek között.

Módosítás 376
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek e rendelettel és
a támogatási megállapodással 
összeegyeztethetetlenek. Ha valamelyik 
résztvevő a cselekvés tartalmi 
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kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására 
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő cselekvési 
tevékenységeinek technikai fejlesztésére 
vonatkozó pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására 
korlátozódik. Az egyes résztvevőknek a
támogatási megállapodásban és/vagy a 
konzorciummegállapodásban előírt 
bizalmas megállapodások megszegésével 
kapcsolatos pénzügyi felelőssége nem 
korlátozódik a résztvevők saját 
tartozására.  A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

Or. en

Indokolás

A valamely résztvevőt valamely cselekvésben kötő felelősség nem korlátozható saját 
tartozására abban az esetben, ha bizalmas megállapodás által előírt (új és/vagy meglévő 
információkra és jogokra vonatkozó) rendelkezés megszegéséről van szó.

Módosítás 377
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
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kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – az általa közvetlenül kapott 
finanszírozásra korlátozódik. A résztvevők 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
tájékoztatást kapjon minden olyan 
eseményről, amely hatással lehet a 
cselekvés végrehajtására vagy az Unió 
érdekeire.

Or. en

Indokolás

További pontosítás szükséges ahhoz, mit jelent a „saját tartozás” kifejezés. Tekintettel arra, 
hogy a projektek résztvevői közös/több felelősséget viselnek a projektek technikai 
végrehajtása tekintetében, a „saját tartozás” fogalma kiterjeszthető volna arra a tartozásra 
is, amely a közös/több technikai felelősség keretében más résztvevőt terhelő kötelezettség 
nemteljesítéséből keletkezett. Egy résztvevőt nem szabad pénzügyileg felelőssé tenni olyan 
finanszírozásért, amely nem maga kapott közvetlenül.

Módosítás 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
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kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – a közvetlenül kapott 
finanszírozásra korlátozódik. A résztvevők 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
tájékoztatást kapjon minden olyan 
eseményről, amely hatással lehet a 
cselekvés végrehajtására vagy az Unió 
érdekeire.

Or. en

Indokolás

A „saját tartozás” elve tisztázásra szorul. A projektekben a résztvevők közös felelősséget 
viselnek. El kell kerülni, hogy a „saját tartozást” kiterjesszék egy résztvevőre, miközben egy 
másik résztvevő nem végezte el a rá háruló feladatot. Egy résztvevőt sohasem szabad 
pénzügyileg felelőssé tenni olyan finanszírozásért, amely nem maga kapott közvetlenül.

Módosítás 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására 
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek.
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására 
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
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minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

minden olyan komoly eseményről, amely 
hatással lehet a cselekvés végrehajtására 
vagy az Unió érdekeire.

Or. en

Módosítás 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A résztvevők kötelesek végrehajtani a 
cselekvést, és ennek érdekében minden 
szükséges és ésszerű intézkedést megtenni.
A résztvevőknek a cselekvés 
végrehajtásához szükséges időpontokban 
rendelkezniük kell a cselekvés 
végrehajtásához szükséges erőforrásokkal.
Amennyiben a cselekvés végrehajtásához 
szükséges, a résztvevők a támogatási 
megállapodásban megállapított feltételek 
mellett a cselekvések egyes elemeinek 
végrehajtását harmadik felekre (az 
alvállalkozókat is ideértve) bízhatják vagy 
harmadik felek által természetben 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 
vehetnek igénybe. Az elvégzett munka 
vonatkozásában a résztvevő a Bizottsággal 
vagy az érintett finanszírozó szervvel, 
valamint a többi résztvevővel szemben 
kizárólagos felelősséggel tartozik.

(3) A résztvevők kötelesek végrehajtani a 
cselekvést, és ennek érdekében minden 
szükséges és ésszerű intézkedést megtenni.
A résztvevőknek a cselekvés 
végrehajtásához szükséges időpontokban 
rendelkezniük kell a cselekvés 
végrehajtásához szükséges erőforrásokkal.
Amennyiben a cselekvés végrehajtásához 
szükséges, a résztvevők a támogatási 
megállapodásban megállapított feltételek 
mellett a cselekvések egyes elemeinek 
végrehajtását harmadik felekre (az 
alvállalkozókat is ideértve) bízhatják vagy 
harmadik felek által természetben 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 
vehetnek igénybe. Az elvégzett munka 
vonatkozásában a résztvevő a Bizottsággal 
vagy az érintett finanszírozó szervvel, 
valamint a többi résztvevővel szemben 
kizárólagos felelősséggel tartozik.

Or. en

Módosítás 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

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

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe.

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe, kivéve a 
megállapodás hatályba lépése előtt 
egyértelműen előre nem látható eseteket.  
A Bizottságtól előzetesen jóváhagyást kell 
kérni; ilyen jóváhagyást indokolatlanul 
nem lehet megtagadni.

Or. en

Indokolás

Bizonyos fokú rugalmasságra van szükség, mivel a szabály szigorú alkalmazása veszélybe 
sodorhatná a cselekvés eredményét. A cselekvés folyamán és a kutatási tevékenység 
előrehaladásával előfordulhat, hogy egyes tevékenység alvállalkozásba adását illetően 
bizonyos fokú rugalmasságra válik szükségessé, és hogy ez a megállapodás hatályba 
lépésének idején még nem volt előrelátható. 

Módosítás 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe.

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe, kivéve a 
megállapodás hatályba lépése előtt 
egyértelműen előre nem látható eseteket.  
A Bizottságtól előzetesen jóváhagyást kell 
kérni; ilyen jóváhagyást indokolatlanul 
nem lehet megtagadni.

Or. en
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Módosítás 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodásban megjelölt 
esetekben vehetők igénybe.

(4) Alvállalkozók a cselekvés egyes 
elemeinek végrehajtása céljából csak a 
támogatási megállapodás modelljében
megjelölt esetekben vehetők igénybe.

Or. en

Módosítás 384
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik felek nem alvállalkozóként
akkor végezhetik el a cselekvésből a 
résztvevőre háruló munka valamely részét, 
ha személyüket és az általuk elvégzendő 
munkát a támogatási megállapodás 
megjelöli.

A kutatás egy részének elvégzésével 
megbízható, bizonyos (fel nem fedett) 
számú harmadik felek – a projekt 
alvállalkozói nem számítandók ide –
esetében költségvetésre csak akkor lehet 
mód, ha bevonásukat a támogatási 
megállapodás megjelöli.

Or. pl

Indokolás

A projektkoordinátor nem képes a végrehajtási szükségleteket a maguk teljességében előre 
látni, különösen a tudományos jelentőséggel nem bíró szolgáltatások tekintetében.

Módosítás 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A résztvevők kötelesek betartani a 
cselekvés végrehajtásának helye szerinti 
ország nemzeti jogának törvényi és 
rendeleti rendelkezéseit és etikai 
szabályait. A résztvevők a cselekvés 
megkezdése előtt kötelesek szükség esetén 
beszerezni az illetékes nemzeti vagy helyi 
etikai bizottságok jóváhagyását.

(9) A résztvevők kötelesek betartani a 
cselekvés végrehajtásának helye szerinti
uniós tagállam és társult ország nemzeti 
jogának törvényi és rendeleti 
rendelkezéseit és etikai szabályait. A 
résztvevők a cselekvés megkezdése előtt 
kötelesek szükség esetén beszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását. A harmadik 
országok által és a Bizottság által 
finanszírozásban részesített 
cselekvéseknek összhangban kell állniuk 
az Unió jogszabályaival. 

Or. en

Módosítás 386
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A résztvevők kötelesek betartani a 
cselekvés végrehajtásának helye szerinti 
ország nemzeti jogának törvényi és 
rendeleti rendelkezéseit és etikai 
szabályait. A résztvevők a cselekvés 
megkezdése előtt kötelesek szükség esetén 
beszerezni az illetékes nemzeti vagy helyi 
etikai bizottságok jóváhagyását.

(9) A résztvevők kötelesek betartani a 
cselekvés végrehajtásának helye szerinti
uniós tagállam és társult ország nemzeti 
jogának törvényi és rendeleti 
rendelkezéseit és etikai szabályait, 
valamint a kutatás integritásának elveit. A 
résztvevők a cselekvés megkezdése előtt 
kötelesek szükség esetén beszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 387
Luigi Berlinguer
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban.

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban.

A koordinátor a konzorcium tagjai közötti 
meghatalmazotti kapcsolat, képviseli a 
konzorciumot a Bizottsághoz vagy az adott 
finanszírozó szervhez fűződő 
kapcsolatokban, és felügyeli, hogy a 
konzorcium tagjai eleget tesznek-e a 
támogatási megállapodás szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 388
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban.

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban.

A koordinátor a konzorcium tagjai közötti 
fő kapcsolattartási pont, képviseli a 
konzorciumot a Bizottsághoz vagy az 
érintett finanszírozó szervekkel fenntartott 
kapcsolatokban, és felügyeli, hogy a 
konzorcium tagjai eleget tesznek-e a 
támogatási megállapodás szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. ro
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Módosítás 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cselekvésben részt vevő konzorciumi 
tagok – a munkaprogramban vagy 
munkatervben vagy a pályázati 
felhívásban megjelölt, kellően indokolt 
esetek kivételével – kötelesek egymással 
belső megállapodást (a továbbiakban: 
konzorciummegállapodást) kötni.

(2) A cselekvésben részt vevő konzorciumi 
tagok kötelesek egymással belső 
megállapodást (a továbbiakban: 
konzorciummegállapodást) kötni, amely 
meghatározza a konzorciumi tagok jogait 
és kötelezettségeit. Ez azonban nem 
akadályozza a konzorcium egyes tagjait 
azon képességükben, hogy a Bizottsággal 
vagy az illetékes finanszírozó szervvel 
közvetlen párbeszédet folytassanak, 
különösen olyan esetben, ha a 
koordinátor fellépéseivel kapcsolatban 
aggályaik támadnak. 

Or. en

Módosítás 390
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a projektre vonatkozó 
pályázati felhívással egyidejűleg 
iránymutatásokat tesz közzé azokról a 
legfőbb kérdésekről, amelyekkel a 
résztvevők a konzorciummegállapodásban 
foglalkozhatnak.  

Or. de

Indokolás

Iránymutatások és a konzorciummegállapodás modellje használatára már jelenleg is sor 
kerül, és ez a megközelítés értékesnek bizonyult; ezért általános szabályként kellene 
beilleszteni a „Horizont 2020” keretprogram részvételére vonatkozó szabályok közé.
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Módosítás 391
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A konzorcium a támogatási 
megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban javasolhatja új résztvevő 
csatlakozását vagy valamely résztvevő 
részvételének megszűnését, amennyiben ez 
a változás nem érinti a részvételi feltételek
teljesülését, nem befolyásolja hátrányosan 
a cselekvés végrehajtását, és nem ellentétes 
az egyenlő bánásmód elvével.

(3) A konzorcium a támogatási 
megállapodás és a 
konzorciummegállapodás vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban javasolhatja 
új résztvevő csatlakozását vagy valamely 
résztvevő részvételének megszűnését,
illetve a koordinátor leváltását,
amennyiben ez a változás nem érinti a 
részvételi szabályok teljesülését, nem 
befolyásolja hátrányosan a cselekvés 
végrehajtását, és nem ellentétes az egyenlő 
bánásmód elvével..

Or. en


