
AM\909709HU.doc PE492.763v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0399(COD)

18.7.2012

MÓDOSÍTÁS
392 - 576

Jelentéstervezet
Christian Ehler
(PE489.632v01-00)

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi 
és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))



PE492.763v03-00 2/100 AM\909709HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\909709HU.doc 3/100 PE492.763v03-00

HU

Módosítás 392
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cselekvés bevételének kell tekinteni: törölve
a) a harmadik felek által pénzátutalások 
és térítésmentes természetbeni 
hozzájárulások formájában a résztvevők 
rendelkezésére bocsátott forrásokat, 
amennyiben azokat a harmadik fél 
kifejezetten a cselekvés céljára történő 
felhasználásra bocsátotta rendelkezésre;
b) a cselekvés által létrehozott bevételeket, 
ide nem értve a cselekvés eredményeinek 
hasznosításából származó bevételeket;
c) a támogatási megállapodás alapján 
beszerzett javak eladásából származó 
bevételeket a résztvevő által a cselekvés 
terhére eredetileg elszámolt költségek 
erejéig.

Or. en

Módosítás 393
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik felek által pénzátutalások 
és térítésmentes természetbeni 
hozzájárulások formájában a résztvevők 
rendelkezésére bocsátott forrásokat, 
amennyiben azokat a harmadik fél 
kifejezetten a cselekvés céljára történő 
felhasználásra bocsátotta rendelkezésre;

törölve
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Or. en

Módosítás 394
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cselekvés által létrehozott bevételeket, 
ide nem értve a cselekvés eredményeinek 
hasznosításából származó bevételeket;

törölve

Or. en

Módosítás 395
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a támogatási megállapodás alapján 
beszerzett javak eladásából származó 
bevételeket a résztvevő által a cselekvés 
terhére eredetileg elszámolt költségek 
erejéig.

törölve

Or. en

Módosítás 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (3)-(6) bekezdését a jobb érthetőség érdekében át kell helyezni az új 22a. cikk alá.

Módosítás 397
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 398
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 
támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 

törölve
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alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.

Or. en

Módosítás 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Egy adott cselekvés keretében az e cikk 
(4) és (5) bekezdésében a finanszírozott 
cselekvés típusa szerint meghatározott
visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Or. it

Indokolás

Minden projekt keretében lehetővé kell tenni mind K+F tevékenységek, mind „piacközelibb” 
tevékenységek folytatását. Ezenkívül biztosítani kell a szabályok biztos és egységes keretét. A 
visszatérítési rátákat minden cselekvésre vonatkozóan egyszerre, a részvételi szabályzatban 
kell meghatározni, nem pedig évente a munkaprogramokban vagy az egyes pályázati 
felhívásokban.

Módosítás 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 

(3) A támogatási modellnek az alábbi 
célokat kell elérnie:



AM\909709HU.doc 7/100 PE492.763v03-00

HU

támogatható költségekre vonatkozó
egységes visszatérítési rátát kell
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.

a) az egyszerűsített ellenőrzési 
eljárásoknak megfelelően valós 
egyszerűsítések a résztvevők számára a 
hetedik keretprogramhoz viszonyítva;
b) a kutató szervezetek, az egyetemek és a 
kkv-k megerősített részvételi lehetősége;
c) elsősorban a valós egyszerűsítéseknek 
köszönhető megnövekedett ipari részvétel 
a hetedik keretprogramhoz viszonyítva;
d) a kedvezményezettek által szokásosan 
követett számviteli gyakorlatok szélesebb 
körű elfogadása;
e) átalány lehetősége;
f) az állami támogatás szabályainak 
betartása, és annak biztosítása, hogy a 
finanszírozási modell ne vezessen piaci 
torzuláshoz;
g) társfinanszírozás igénylése a 
kapacitásfejlesztési tevékenységek 
számára a strukturális alapokból;

Or. en

Indokolás

Nagyobb gazdasági ösztönzők a visszatérített költségek vonatkozásában a hetedik 
keretprogramhoz viszonyítva, miközben a visszatérített költségek, mint gazdasági ösztönzők 
nem csökkenhetnek a hetedik keretprogramhoz viszonyítva.

Módosítás 401
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 

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

támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni.

Or. xm

Indokolás

Bizonytalanok a javasolt visszatérítési ráták. Az az állítás, hogy „A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a munkatervben kell megjelölni” félreérthető, mert arra 
utalhat, hogy a munkaprogramokban vagy a munkatervekben a 100%-os vagy a 70%-os 
maximális rátánál alacsonyabb rátákat is meg lehet határozni. Bármelyik program választása 
esetében ki kell kötni, hogy a munkaprogramban a részvételi szabályokban meghatározott 
rátáknak kell szerepelniük (és nem a maximális rátáknak).

Módosítás 402
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A módosítást a 22. cikk (5a) bekezdésének módosítása teszi szükségessé.

Módosítás 403
Norbert Glante

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

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

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

Or. de

Indokolás

A megalapozott igazgatási költségek visszatérítésére vonatkozó rendszer bevált és azt fenn 
kell tartani.

Módosítás 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (4) bekezdés sérelme nélkül egy 
adott cselekvés esetében a cselekvés 
keretében finanszírozott valamennyi 
tevékenységre egyetlen, a támogatható 
költségekre vonatkozó egységes 
visszatérítési rátát kell alkalmazni. A 
maximális finanszírozási rátát a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
kell megjelölni.

Or. en

Módosítás 405
Bernd Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Egy projekten belül tevékenységenként 
a támogatható költségekre vonatkozó
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.

Or. en

Indokolás

A kutató szervezeteket és egyetemeket igen kedvezőtlenül érinti a 100% alatti visszatérítés, és 
jelentős mértékben megnehezíti számukra az ilyen projektekben való részvételt. Példának 
okáért a klinikai vizsgálatok a demonstrációs cselekvések közé tartoznának, holott ezeket 
főként egyetemek végzik. A cselekvések ilyen besorolása egyértelműen az egyetemi partnerek 
számának csökkenéséhez vezetne. Ezért az alapvető demonstrációs tevékenységet el kell 
különíteni az adott cselekvésen belüli egyéb tevékenységektől, és a különböző tevékenységekre 
különböző visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Módosítás 406
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A támogatható költségek visszatérítése 
a következő, cselekvéstípusonként és 
résztvevő-típusonként rögzített rátákon 
alapul, a résztvevő által választott 
költségszámítási módszertől függően: 

Or. en

(Utalás az 53. módosításra; PE489.632v01-00)
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Indokolás

Annak következtében, hogy újra bevezették a teljes költségen alapuló visszatérítés lehetőségét, 
döntő fontosságúnak tűnik a javasolt visszatérítési ráták kiigazítása annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek a társfinanszírozás elvének, és megakadályozzák a projektenkénti uniós 
költségek jelentős növekedését. Az egységes visszatérítési ráta helyett e táblázat alapján 
csökkentett visszatérítési rátákat kell alkalmazni, kellően figyelembe véve a költségszámítási 
módszert és a résztvevő típusát.

Módosítás 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Or. en

Indokolás

Indokolás: Európa egyik legnagyobb problémája nem az alapkutatás, hanem az alapkutatás 
eredményeinek piacképes megoldásokká való átalakítása. Ezért a piachoz közeli
tevékenységeknek elegendő finanszírozást kell kapniuk.

Módosítás 408
Andrzej Grzyb

Cselekvéstípus
Költségszámítá

si módszer 
Résztvevőtípus

Egyetem/kutatá
si és 

technológiai 
szervezet/egyéb

Ipar

Kutatás és fejlesztés

közvetlen 
költség + 

átalányfinansz
írozás

100% + 20% 100% + 20%

teljes költség 75% -

Kísérleti fejlesztés

közvetlen 
költség + 

átalányfinansz
írozás

100% + 20% 70% + 20%

teljes költség 75% -
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A támogatható költségek visszatérítése 
a következő, cselekvéstípusonként és 
résztvevő-típusonként rögzített rátákon 
alapul, a résztvevő által választott 
költségszámítási módszertől függően:

Or. en

Módosítás 409
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvéstípus
Költségszámítási 

módszer 
Résztvevőtípus

Egyetem/kutatási és technológiai 
szervezet/kkv/egyéb

Ipar

Kutatás és 
fejlesztés

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 70% + 20%

teljes költség 70% 50%

Piachoz közeli 
tevékenység

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 50% + 20%
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teljes költség 70% 35%

Or. en

(Lásd a 13. módosítást)

Módosítás 410
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A támogatható költségek visszatérítése 
a következő, cselekvéstípusonként és 
résztvevő-típusonként rögzített rátákon 
alapul, a résztvevő által választott 
költségszámítási módszertől függően:

Or. en

Módosítás 411
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvéstípus Költségszámítá
si módszer

Résztvevőtípus

Egyetem/kutat
ási és 
technológiai 

kkv Ipar
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szervezet/egyé
b

Kutatás és 
fejlesztés

összes 
támogatható 
költség + 
átalányfinansz
írozás

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

teljes költség 70% 70% 50%
Kísérleti 
fejlesztés

összes 
támogatható 
költség + 
átalányfinansz
írozás

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

teljes költség 70% 50% 35%

Or.en

Módosítás 412
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 
támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a (4) és (5) bekezdés szerint 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A maximális finanszírozási rátát ebben a rendeletben kell megállapítani. Ha egy későbbi 
szakaszban, a munkaprogramban vagy a munkatervben kerül meghatározásra, annak 
eredménye az lesz, hogy az alapok elosztása kevésbé lesz átlátható és világos.

Módosítás 413
Vittorio Prodi
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvéstípus Költségszámítási 
módszer

Valamennyi résztvevő: 
Egyetemek, kutatási és 

technológiai szervezet/egyéb, 
kkv és ipar

Kutatás Összes támogatható 
közvetlen költség + 
átalányfinanszírozá
s

100% + 30%

A 22. cikk (5) 
bekezdésében 
szereplő 
tevékenységek

Összes támogatható 
közvetlen költség + 
átalányfinanszírozá
s

70% + 40%

Or.en

Módosítás 414
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
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Or.en

Módosítás 415
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 
támogatható költségekre vonatkozó, 
következő egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni, ideértve a teljes költségen 
alapuló visszatérítés lehetőségét is:

Or. en

Indokolás

Az utolsó keretprogramok során folyamatosan csökkent az ipari részvétel, ezért alapvető 
egyszerűsítésekre és bizalmon alapuló, illetve kockázattűrő megközelítésre van szükség az 
ipari részvétel növelése érdekében, ami a „Horizont 2020” keretprogram egyik sarokköve. 
Tekintettel a bonyolultság csökkentésére vonatkozó célkitűzésre, egységes visszatérítési rátát 
kell bevezetni az adminisztratív egyszerűsítés érdekében. Fenn kell tartani a teljes költségen 

Cselekvéstípus
Költségszámítási 

módszer 
Egyetem/kutatás
i és technológiai 
szervezet/egyéb

Ipar

Kutatás és 
fejlesztés

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 70% + 20%

teljes költség 70%

Piachoz közeli 
tevékenység

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 30% + 20%

teljes költség 70%
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alapuló visszatérítés lehetőségét mint második egyszerűsítési lehetőséget, valamint az 
adminisztratív terhek csökkentésének lehetőségét, különösen az ipar kutatási költségei 
tekintetében.

Módosítás 416
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvéstípus Költségszámítási 
módszer egységes ráta valamennyi résztvevő esetében

Kutatás és 
fejlesztés

közvetlen 
költség + 
átalányfinanszír
ozás

100% + 20%

teljes költség 70%

Piachoz közeli 
tevékenység

közvetlen 
költség + 
átalányfinanszír
ozás

70% + 20%

teljes költség 70%

Or. en

Indokolás

Ha a finanszírozási ráták esetében különböző kombinációkra, a közvetett költségek esetében
pedig különböző meghatározásokra van lehetőség a különböző résztvevőtípusok esetében, 
akkor nem fog megvalósulni az az általánosan elfogadott célkitűzés, amely az ipari részvétel 
növelésére irányul. Egységes visszatérítési rátát kell bevezetni az adminisztratív egyszerűsítés 
és a kiutalási módszerek bonyolultságának csökkentése érdekében. Fenn kell tartani a teljes 
költségen alapuló visszatérítés lehetőségét mint második egyszerűsítési lehetőséget, valamint
az adminisztratív terhek csökkentésének lehetőségét, különösen az ipar kutatási költségei 
tekintetében.



PE492.763v03-00 18/100 AM\909709HU.doc

HU

Módosítás 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatható költségeket a 
tevékenységhez közvetlenül társítható 
költségek (a továbbiakban: közvetlen 
támogatható költségek) és adott esetben a 
tevékenységhez közvetlenül nem 
társítható, de a tevékenységhez társítható 
közvetlen támogatható költségekkel 
közvetlen összefüggésben felmerülő 
költségek (a továbbiakban: közvetett 
támogatható költségek) alkotják.

Or. en

Módosítás 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

törölve

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (3)-(6) bekezdését a jobb érthetőség érdekében át kell helyezni az új 22a. cikk alá.

Módosítás 419
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

törölve

Or. en

Módosítás 420
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

törölve

Or. en

Módosítás 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére, kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre valamennyi résztvevő 
számára, ill. kísérleti fejlesztési 
tevékenységekre egyetemek, kutatási és 
technológiai szervezetek és 
közfinanszírozott intézmények és szervek 
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számára nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

Or. en

Módosítás 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege elérheti 
az összes támogatható költség 100%-át, 
különös tekintettel a fogyatékkal élő 
személyek szervezetei számára nyújtott 
támogatásra azon projektek esetében, 
amelyek ezen szervezetek részvételével 
zajlanak.

Or. en

Módosítás 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
egyetemeknek, kutató szervezeteknek, 
kutatóintézeteknek és kkv-knek nyújtott 
támogatás esetében elérheti az összes 
támogatható költség 90%-át, az iparnak 
nyújtott támogatás esetében pedig az 
összes támogatható költség 75%-át.

Or. en
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Indokolás

Ezek a számítások csak becslések, ezért az Európai Bizottsággal és más érdekelt felekkel 
együttműködve további elemzésnek kell alávetni azokat annak biztosítására, hogy 
összhangban álljanak a 22. cikkben meghatározott célokkal és elvekkel.

Módosítás 424
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
nonprofit állami szervek, közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények, kutató 
szervezetek és kkv-k esetében – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

Or. en

Módosítás 425
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege a 
haszonszerzés tilalmára vonatkozó 
követelmény teljesülése esetében – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
az összes támogatható költség 100%-a.

Or. xm

Indokolás

A részvételi szabályokban valamennyi „Horizont 2020” projektre alkalmazandó, rögzített 
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visszatérítési rátákat kell meghatározni, feltéve, hogy teljesül a haszonszerzés tilalmára 
vonatkozó követelmény. Ha a munkaprogramokban különböző rátákat lehetne meghatározni, 
az megnehezítené a kedvezményezettek projektjeinek igazgatását.

Módosítás 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
az összes támogatható költség 100%-a.

Or. en

Módosítás 427
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
eléri az összes támogatható költség 100%-
át.

Or. en

Módosítás 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

törölve

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (3)-(6) bekezdését a jobb érthetőség érdekében át kell helyezni az új 22a. cikk alá.

Módosítás 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

törölve

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

Or. en
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Módosítás 430
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

törölve

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

Or. en

Módosítás 431
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

törölve

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

Or. en
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Módosítás 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére, nem állami finanszírozású 
intézményeknek vagy szerveknek és ipari 
szereplőknek kísérleti fejlesztési
tevékenységekre nyújtott támogatás 
összege legfeljebb a cselekvés összes 
támogatható költségének 70%-ával 
egyezhet meg.

Or. en

Módosítás 433
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege a 
haszonszerzés tilalmára vonatkozó 
követelmény teljesülése esetében a
cselekvés összes támogatható költségének 
70%-a:

Or. xm

Indokolás

A részvételi szabályokban legalább meg kell határozni a valamennyi Horizont 2020 projektre 
alkalmazandó, rögzített visszatérítési rátákat, feltéve, hogy teljesül a haszonszerzés tilalmára 
vonatkozó követelmény. Ha a munkaprogramokban különböző rátákat lehetne meghatározni, 
az megnehezítené a kedvezményezettek projektjeinek igazgatását.
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Módosítás 434
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) Az elsődleges mezőgazdasági termelés 
területén folytatott cselekvések kivételével
a „Horizont 2020” keretprogram terhére 
nyújtott támogatás összege legfeljebb a 
cselekvés összes támogatható költségének 
70%-ával egyezhet meg:

Or. en

Módosítás 435
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a tevékenységek összes 
támogatható költségének 70%-ával 
egyezhet meg:

Or. en

Indokolás

A kutató szervezeteket és egyetemeket igen kedvezőtlenül érinti a 100% alatti visszatérítés, és 
jelentős mértékben megnehezíti számukra az ilyen projektekben való részvételt. Példának 
okáért a klinikai vizsgálatok a demonstrációs cselekvések közé tartoznának, holott ezeket 
főként egyetemek végzik. A cselekvések ilyen besorolása egyértelműen az egyetemi partnerek 
számának csökkenéséhez vezetne. Ezért az alapvető demonstrációs tevékenységet el kell 
különíteni az adott cselekvésen belüli egyéb tevékenységektől, és a különböző tevékenységekre 
különböző visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Módosítás 436
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére az iparnak nyújtott támogatás 
összege legfeljebb a cselekvés összes 
támogatható költségének 30%-ával
egyezhet meg:

Or. en

Módosítás 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege a 
cselekvés összes támogatható költségének 
70%-a:

Or. en

Módosítás 438
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

törölve

Or. en
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Módosítás 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 440
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 

törölve
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fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

Or. en

Módosítás 442
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

a) a prototípus-készítésből, tesztelésből, 
demonstrációból, kísérleti fejlesztésből, 
kísérleti projektből, piaci terjesztésből 
és/vagy más hasonló tevékenységből álló 
cselekvések esetében, kivéve az 
egyetemeket, a kutatóintézeteket és egyéb 
nonprofit intézményeket, valamint a 
túlnyomó részben a (4) bekezdés szerinti 
cselekvéseket magában foglaló 
projekteket;

Or. de

Módosítás 443
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
kivéve a tevékenység azon részeit, amelyek 
kizárólag kutatást és fejlesztést foglalnak 
magukban. E részek költségeit a 22. cikk 
(4) bekezdése szerint kell visszatéríteni.
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Or. de

Indokolás

Méltányosabb, ha a kizárólag kutatást végző résztvevők – amelyek akár egyetemek és 
kutatóintézetek is lehetnek – kivételt képeznek az innovációs tevékenységekre vonatkozó 
alacsony támogathatósági arány alól. A tevékenységek szerinti allokálás nem jelent a projekt 
lebonyolítása során jelentős adminisztratív terhet. Ez biztosítja, hogy egyetlen projekt 
rugalmasan kiterjedhessen a teljes innovációs láncra.

Módosítás 444
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló tevékenységek
esetében;

Or. en

Indokolás

A kutató szervezeteket és egyetemeket igen kedvezőtlenül érinti a 100% alatti visszatérítés, és 
jelentős mértékben megnehezíti számukra az ilyen projektekben való részvételt. Példának 
okáért a klinikai vizsgálatok a demonstrációs cselekvések közé tartoznának, holott ezeket 
főként egyetemek végzik. A cselekvések ilyen besorolása egyértelműen az egyetemi partnerek 
számának csökkenéséhez vezetne. Ezért az alapvető demonstrációs tevékenységet el kell 
különíteni az adott cselekvésen belüli egyéb tevékenységektől, és a különböző tevékenységekre 
különböző visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Módosítás 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program-társfinanszírozási törölve
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cselekvések esetében.

Or. en

Módosítás 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (5) bekezdése magában foglalja

Módosítás 447
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 448
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében. Amennyiben a 
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munkaprogramok azt előírják, az Unió 
különböző alapjaiból – különösképpen a 
kohéziós politikából – származó eszközök 
halmozhatók.

Or. de

Módosítás 449
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérően az elsődleges mezőgazdasági 
termelés területén folytatott cselekvések 
esetében a támogatások az összes 
támogatható költség 100%-át fedezik.

Or. en

Módosítás 450
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérően az elsődleges mezőgazdasági 
termelés területén a demonstráció, a 
kísérleti fejlesztés és a kísérleti projektek, 
valamint a pozitív környezeti hatással 
járó, innovatív cselekvések esetében a 
támogatások az összes támogatható 
költség 100%-át fedezik.

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdaságban számos olyan, az egyes gazdaságok szintjén megvalósítható innovatív 
intézkedés létezik (pl. növényvédő szerek helyett olyan rovarok alkalmazása, amelyek 
elpusztítják a kártevőket), amelyek környezeti közjavakat teremtenek (pl.: egészségesebb 
talaj). Azonban más termelő ágazatoktól eltérően a mezőgazdaság esetében a termékek végső 
ára nem tükrözi az innovatív technológiák alkalmazását. A paprika – függetlenül a 
gazdálkodási technológiák fejlesztésétől – mindig csak paprika, míg az új ipari eszközök 
közvetlenül látható módon vannak jelen a piacon. A mezőgazdasági termelők számára csak az 
jelent megfelelő ösztönzést az innovációra, ha a támogatás a költségek 100%-át fedezi.

Módosítás 451
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérően az elsődleges mezőgazdasági 
termelés területén folytatott cselekvések 
esetében a támogatások elérhetik az összes 
támogatható költség 100%-át.

Or. en

Módosítás 452
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérően az elsődleges mezőgazdasági 
termelés területén folytatott cselekvések 
esetében a támogatások legfeljebb az 
összes támogatható költség 100%-át érik 
el.

Or. en
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Módosítás 453
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A visszatérítési ráta kiválasztása 
alkalmazandó valamennyi cselekvésre, a 
„Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi felhívásában, valamint a 
cselekvés valamennyi résztvevőjére. A 
kutatásból és a 22. cikk (5) bekezdés a) és 
b) pontjaiban említett tevékenységek 
kombinációjából álló cselekvések esetében
a visszatérítési rátát az egyes 
tevekénységeknek az egyes 
munkacsomagokban meghatározott 
jellege alapján kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A cselekvésekre alkalmazandó finanszírozási rátának legfeljebb a 100%-ot vagy legfeljebb a 
70%-ot kell elérnie; a kétféle tevékenység kombinációjából álló cselekvések esetében is 
alkalmazandó ez a szabály. Az egyértelműség és egyszerűség érdekében a 22. cikk (5) 
bekezdésben említett tevékenységeket külön munkacsomagban kell meghatározni. Az 
egyértelműség hiánya ugyanis veszélyeztetheti a felhívás célkitűzésének megvalósulását, és 
drámaian csökkentheti a kutatóközpontok és egyetemek vegyes felhívásokon való részvételét.

Módosítás 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A teljes mértékben igazgatási 
tevékenységekre (pl. koordináció, 
logisztika, szervezés, igazgatási 
tanácsadás és felügyelet) vonatkozó 
visszatérítést külön munkacsomagban kell 
meghatározni, és ezeket a költségeket a 
közvetlen költségek közé kell sorolni; az 
ilyen visszatérítésre azokra a 
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cselekvésekre alkalmazandó szabályok 
érvényesek, amely cselekvések kapcsán a 
költségek felmerültek; az ilyen 
visszatérítés a felmerült költség legfeljebb 
100%-ával vagy legfeljebb 70%-ával 
megegyező összeg. A munkacsomagban az 
igazgatási költségekre meghatározott 
összeg nem lépheti túl a cselekvésre 
fordított teljes költségvetés 7%-át.

Or. en

Indokolás

Az igazgatási költségek visszatérítésének átláthatósága és jogbiztonsága megteremtése 
érdekében szükséges, hogy ezeket a költségeket a közvetlen költségek közé soroljuk. Ez azért is 
szükséges, hogy biztosítsuk azoknak a koordinációs feladatoknak a megfelelő finanszírozását, 
amelyek bizonyos tevékenységek esetében alapvető fontosságúak.

Módosítás 455
Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A program társfinanszírozási 
cselekvései tekintetében az alkalmazandó 
rátát a munkaprogramban rögzítik. E 
rendelet alkalmazásában a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] [18. 
cikkével] összhangban a társfinanszírozás
a munkaprogramban előírt indokolt 
esetekben külön költségvetési tételből 
biztosított halmozott finanszírozás 
formájában történhet, az ugyanazon 
költségelem kettős finanszírozása 
elkerülésének sérelme nélkül.

Or. it

Indokolás

Tisztázni kell a társfinanszírozás feltételeit, különös tekintettel az alkalmazandó rátára és a 
halmozott finanszírozás lehetőségére.
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Módosítás 456
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatási, terjesztési és 
koordinációs tevékenységek tekintetében a 
koordináló résztvevő a támogatható 
közvetlen költségek legfeljebb 7%-ának 
megfelelő átalányfinanszírozásban 
részesül az igazgatási és koordinációs 
tevékenységek költségeinek fedezésére. 
Ezen költségek esetében a Bizottság 
fokozatos skálát hoz létre annak 
érdekében, hogy az átalányfinanszírozás 
fordítottan arányos legyen a cselekvés 
összes költségével.

Or. en

Módosítás 457

Antonio Cancian

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a)Az irányítási tevékenységhez 
(koordináció, logisztika, szervezés, 
vezetési tanácsadás és felügyelet) 
kapcsolódó valamennyi költség egy 
konkrét összetevőt alkot, amelyet 
ugyanazon ráta szerint kell visszatéríteni, 
mint amely az adott tevékenység közvetlen 
költségeire vonatkozik. E költségek 
visszatérítése nem haladhatja meg a
cselekvés teljes költségvetésének 7%-át.

Or. it
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Módosítás 458
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatási és koordinációs 
tevékenységek tekintetében a koordináló 
résztvevő az összes támogatható közvetlen 
költség 7%-ának megfelelő további,
átalányösszegek szerinti finanszírozásban 
vagy átalányfinanszírozásban részesül az 
igazgatási és koordinációs tevékenységek 
költségeinek fedezésére; ennek további 
részletei a támogatási megállapodás 
mintájában szerepelnek.

Or. en

(Utalás az 57. módosításra; PE489.632v01-00)

Indokolás

Ha 7%-os átalányösszegek szerinti finanszírozást állapítunk meg, akkor a visszatérítés 
kizárólag a maximális 7%-ra vonatkozhat még akkor is, ha a tényleges költségek ennél 
alacsonyabbak. Ez a megoldás megakadályozza, hogy a koordináló szervezet tekintetében egy 
összeg fedezetlen maradjon. Ezenkívül az átalányösszegek szerinti finanszírozás 
adminisztratív (pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos) terhei sokkal alacsonyabbak, mint a 
tényleges költségeken alapuló visszatérítés adminisztratív terhei. 
Az összes támogatható közvetlen költség valamennyi résztvevő valamennyi költségét fedezi, 
nem pedig csupán a koordináló szervezet költségeit.

Módosítás 459
Kent Johansson, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A cselekvés igazgatási és 
koordinációs költségeinek fedezésére 
valamennyi cselekvés az alvállalkozói 
szerződésekre fordított támogatható 
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közvetlen költségek, a harmadik felek 
által rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
erőforrások költségei, valamint a 
harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatás összege nélkül számított összes 
támogatható közvetlen költség 5%-ának 
megfelelő további átalányösszegek szerinti 
finanszírozásban részesül. Ezzel az 
átalányösszegek szerinti finanszírozással a 
konzorcium belátása szerint gazdálkodik.

Or. en

Módosítás 460
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A „Horizont 2020” projektek 
projektkoordinátor általi koordinálásának 
költségei – a teljes közvetlen 
projektköltségek legfeljebb 5%-ának 
erejéig – teljes egészében megtérítésre 
kerülnek. A projekteredmények 
terjesztésének költségei teljes egészében 
megtérítésre kerülnek.

Or. nl

Módosítás 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérően az elsődleges mezőgazdasági 
termelés és a vidékfejlesztés területén 
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végzett olyan cselekvések esetében, 
amelyek közjavak létrehozásához 
kapcsolódnak – ideértve a prototípus-
készítést, tesztelést, demonstrációt, 
kísérleti fejlesztést, kísérleti projekteket és 
a piaci terjesztést -, a támogatások a 
támogatható költségek 100%-át fedezik.

Or. en

Módosítás 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az egyetemek, kutatási és 
technológiai szervezetek és 
közfinanszírozott intézmények és szervek 
dönthetnek úgy, hogy teljesköltség-
számítást alkalmaznak; ilyen esetben a 
„Horizont 2020” keretprogram terhére 
nyújtott támogatás összege valamennyi 
cselekvéstípus esetében legfeljebb a teljes 
költség 75%-ával egyezhet meg.

Or. en

Módosítás 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikkben előírt visszatérítési 
rátákat azon cselekvések esetében is 
alkalmazni kell, amelyekre teljes körűen 
vagy részlegesen alkalmazandó 

törölve
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átalányfinanszírozási ráta, egységre 
vetített költségskála vagy átalányösszeg 
került rögzítésre.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (3)-(6) bekezdését a jobb érthetőség érdekében át kell helyezni az új 22a. cikk alá.

Módosítás 464
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikkben előírt visszatérítési 
rátákat azon cselekvések esetében is 
alkalmazni kell, amelyekre teljes körűen 
vagy részlegesen alkalmazandó 
átalányfinanszírozási ráta, egységre 
vetített költségskála vagy átalányösszeg 
került rögzítésre.

törölve

Or. en

Módosítás 465
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A cselekvés igazgatási és 
koordinációs költségeinek fedezésére 
valamennyi cselekvés az alvállalkozói 
szerződésekre fordított támogatható 
közvetlen költségek, a harmadik felek 
által rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
erőforrások költségei, valamint a 
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harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatás összege nélkül számított összes 
támogatható közvetlen költség 5%-ának 
megfelelő további átalányösszegek szerinti 
finanszírozásban részesül. Ezzel az 
átalányösszegek szerinti finanszírozással a 
konzorcium belátása szerint gazdálkodik.

Or. en

Módosítás 466
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A résztvevő típusának validálását és 
igazolását szolgáló validálási eljárás 
során a lehető legnagyobb mértékben 
használni kell az Egységes Regisztrációs 
Rendszer adatait, többek között a 
részvételi azonosító kódot. A korábbi 
keretprogramokban validált szervezetek 
esetében nincs szükség ismételt 
validálásra, kivéve, ha a szervezet 
jogállása megváltozott, illetve kkv-k 
esetében, ha a vállalat már nem felel meg 
a kkv-k fogalommeghatározásának.

Or. en

Módosítás 467
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A konzorciumok koordinálásával 
kapcsolatos költségek a teljes támogatható 
projektköltség 7%-ának megfelelő további 
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átalányfinanszírozás formájában 
visszatéríthetők.

Or. de

Indokolás

Ez megfelel a hatodik kutatási keretprogram során a konzorciumok igazgatási és 
koordinációs költségeinek visszatérítésére alkalmazott szabályoknak. A visszatérítésre 
vonatkozó megfelelő szabályok nélkül a konzorciumok koordinációs és igazgatási feladatköre 
még kevésbé vonzó lenne.

Módosítás 468
Vicky Ford, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azokra az esetekre, amikor egy 
projektet a költségvetés alatt valósítottak 
meg vagy a projektre kiutalt pénzt nem 
költötték el, a Bizottság megfelelő eszközt 
hoz létre annak lehetővé tételére, hogy a 
pénzt visszatérítsék a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetése számára.

Or. en

Módosítás 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Közintézmények és nonprofit 
intézmények esetében a „Horizont 2020” 
keretprogram terhére nyújtott támogatás 
összege valamennyi cselekvéstípusra 
nézve eléri az összes támogatható költség 
100%-át, amennyiben nincsenek 
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társfinanszírozási lehetőségek.

Or. en

Módosítás 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Maximális visszatérítési ráták

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.
(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:
a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.
(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a 
támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.
(4) Az e cikkben előírt visszatérítési 
rátákat azon cselekvések esetében is 
alkalmazni kell, amelyekre teljes körűen 
vagy részlegesen alkalmazandó 
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átalányfinanszírozási ráta, egységre 
vetített költségskála vagy átalányösszeg 
került rögzítésre.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk (3)-(6) bekezdését a jobb érthetőség érdekében át kell helyezni az új 22a. cikk alá.

Módosítás 471
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségek támogathatóságára 
vonatkozó feltételeket a(z) xx/EU rendelet 
(a költségvetési rendelet vagy a 
felhatalmazáson alapuló rendelet) X. 
cikke állapítja meg. A cselekvések 
keretében harmadik feleknél felmerülő 
költségek támogathatóságára e rendelet és 
a támogatási megállapodás rendelkezései 
irányadók.

(1) A cselekvés végrehajtása során 
felmerülő, közvetlen költségek akkor 
minősülnek támogathatónak, ha 
megfelelnek a következő 
követelményeknek:

i. A cselekvés végrehajtása során merültek 
fel, tartalmazzák az összes illetményt és a 
kutatási infrastruktúra közvetlen 
költségnek minősülő költségeit a 
zárójelentések kivételével, amennyiben a 
támogatási megállapodás zárójelentésről 
rendelkezik;
ii. A résztvevők szokásos számviteli és 
igazgatási elvei és gyakorlatai alapján 
tényleges költségnek minősülnek;
iii. A résztvevőket felhatalmazzák, hogy a 
nemzeti hatóságok által az 
összehasonlítható tevékenységekre 
elfogadott rátákat alkalmazzák azzal a 
feltétellel, hogy független könyvvizsgálótól 
módszertanra vonatkozó igazolást 
szereztek be;
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iv. A költségeket a gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség elvének 
betartásával kizárólag a cselekvés 
célkitűzéseinek és várt eredményeinek 
megvalósítására fordították.
v. A költségek szerepelnek a résztvevő 
könyvelésében, valamint harmadik fél 
hozzájárulása esetében szerepelnek a 
harmadik fél könyvelésében;
vi. A költségek biztosítják, hogy 
valamennyi munkavállalóra alkalmazzák 
a megkülönböztetés-mentesség elvét.

Or. en

Indokolás

A költségek támogathatóságával kapcsolatban jogbiztonságot kell teremteni. Mivel 
költségvetési rendelet még nem került elfogadásra, alapvető fontosságú a támogatható 
költségek meghatározása annak érdekében, hogy a finanszírozási ráták megállapításához 
megfelelő alapot hozzunk létre. Az egyszerűsítés érdekében a kedvezményezetteket 
felhatalmazhatják, hogy a nemzeti hatóságok által az összehasonlítható tevékenységekre 
elfogadott rátákat alkalmazzák azzal a feltétellel, hogy független könyvvizsgálótól 
módszertanra vonatkozó igazolást szereztek be.

Módosítás 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségek támogathatóságára 
vonatkozó feltételeket a(z) xx/EU rendelet 
(a költségvetési rendelet vagy a 
felhatalmazáson alapuló rendelet) X. cikke 
állapítja meg. A cselekvések keretében 
harmadik feleknél felmerülő költségek 
támogathatóságára e rendelet és a 
támogatási megállapodás rendelkezései 
irányadók.

(1) A költségek támogathatóságára 
vonatkozó feltételeket a(z) xx/EU rendelet 
(a költségvetési rendelet vagy a 
felhatalmazáson alapuló rendelet) X. cikke 
állapítja meg. A cselekvések keretében 
harmadik feleknél felmerülő költségek 
támogathatóságára e rendelet és a 
támogatási megállapodás rendelkezései 
irányadók. A belső vagy közös 
létesítményekkel, felszerelésekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
költségek támogathatóságára szintén e 
rendelet és a támogatási megállapodás 
rendelkezései irányadóak.
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Or. en

Indokolás

A résztvevők arról számoltak be, hogy az előző keretprogramokban a költségek visszatérítése 
érdekében harmadik felet kellett bevonniuk, hogy számlát kapjanak, amely alapján a 
visszatérítést kérhetik, holott a belső létesítmények használata sok esetben könnyebb és 
olcsóbb lenne.

Módosítás 473
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyi költségek esetében a 
közvetlen terhek és a szociális terhek 
akkor minősülnek támogathatónak, ha és 
amennyiben eleget tesznek a következő 
kritériumoknak:
a) a terhek megfizetése az alkalmazandó 
jogszabályok vagy ágazati 
megállapodások szerint vagy e 
jogszabályokon vagy megállapodásokon 
alapuló intézkedések szerint kötelező;
b) a terhek közvetve vagy közvetlenül 
kapcsolódnak a személyzet díjazásához;
c) a terhek szerepelnek az érintett 
kedvezményezett könyvelésében, a 
kedvezményezett szokásos számviteli 
elveinek megfelelően;
d) a terhek ténylegesen a projekt 
időtartama alatt keletkeztek, és kötelezően 
kifizetésre kerültek vagy egy későbbi 
időpontban kötelezően kifizetésre fognak 
kerülni, és szerepelnek a kedvezményezett 
könyvelésében.

Or. xm

Indokolás

Ha a költségvetési rendelet kiveszi a támogatható költségek köréből a kedvezményezett 
állandó személyi költségeit, akkor a részvételi szabályokban szerepelnie kell egy eltérésnek a 
költségvetési rendelet e rendelkezésére vonatkozóan. A résztvevők által az előző kutatási és 
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technológiai fejlesztési keretprogramok során tapasztalt nehézségek felszámolása érdekében 
nagyon fontos, hogy egyértelműbb jogi keret jöjjön létre e költségek részvételi szabályokban 
biztosított támogathatóságára vonatkozóan.

Módosítás 474
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A műszerek, anyagok vagy a projekt 
végrehajtásához szükséges (egyéb) 
beruházási javak beszerzésére vonatkozó,
releváns projektköltségek a 
projektkérelmek hivatalos benyújtási 
határidejét követő hónap első napjától 
támogathatók.

Or. nl

Módosítás 475
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Támogatható költségnek minősül az 
a hozzáadottérték-adó (héa), amelyet a 
nemzeti jogszabály szerint a 
kedvezményezett számára nem lehet 
visszatéríteni. 

Or. en

Módosítás 476
Patrizia Toia

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

(2a) Támogatható költségnek minősül az 
a hozzáadottérték-adó (héa), amelyet a 
nemzeti jogszabály szerint a 
kedvezményezett fizet meg, és amelyet 
nem lehet visszatéríteni számára, továbbá 
a reptéri illetékek és a személyzettel 
kapcsolatos valamennyi adó és teher. 
Kivételt képeznek a tanácsadói költségek, 
amelyek a támogatási megállapodás 
mintájában megállapított feltételek 
teljesülése esetén személyi költségnek 
minősülhetnek.

Or. en

Indokolás

A héa támogatható költségek körébe történő bevonása a Parlament költségvetési rendeletről 
(117a. cikk (3c) bekezdés) szóló jelentésének egyik eleme, amelyről jelenleg folyik a 
háromoldalú egyeztetés. A „Horizont 2020” keretprogram tekintetében egyszerűsítésre van 
szükség, ezért össze kellene állítani a támogatható költségek könnyen értelmezhető listáját.

Módosítás 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A magánélet és a munka jobb 
összeegyeztethetőségét biztosító költségek, 
valamint a női kutatók részvételének 
megkönnyítésével kapcsolatos, a projekt 
időtartama alatt felmerült költségek 
támogathatónak minősülnek anélkül, 
hogy a támogatható költségek teljes 
összegét bármilyen módon csökkentenék.

Or. en

Módosítás 478
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A magánélet és a munka jobb 
összeegyeztethetőségét biztosító költségek, 
valamint a női kutatók részvételének 
megkönnyítésével kapcsolatos, a projekt 
időtartama alatt felmerült költségek 
támogathatónak minősülnek anélkül, 
hogy a támogatható költségek teljes 
összegét csökkentenék.

Or. en

Módosítás 479
Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Támogatható költségnek tekintik a 
hozzáadottérték-adót (a továbbiakban: 
héa), amelyet a nemzeti jogszabály szerint 
a kedvezményezett fizet meg, és amelyet 
nem lehet visszatéríteni számára.

Or. it

Indokolás

A kedvezményezettnek a hozzáadottérték-adóból (héa) fakadó kiadásaira is fel kell tudni 
használnia a forrásokat.

Módosítás 480
Luigi Berlinguer

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

(2a) Támogatható költségnek minősül az 
a hozzáadottérték-adó (héa) és bármilyen 
egyéb közvetett adó, amelyet a nemzeti 
jogszabály szerint a kedvezményezett fizet 
meg, és amelyet nem lehet visszatéríteni 
számára.

Or. en

Módosítás 481
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kutatók és fejlesztők magánélet és 
munka közötti egyensúlyának 
megteremtésével kapcsolatos, a projekt 
időtartama alatt felmerült és a résztvevők 
által fedezett költségek támogathatónak 
minősülnek anélkül, hogy a támogatható 
költségek teljes összegét csökkentenék.

Or. xm

Indokolás

Ha a magánélet és munka egyensúlyával kapcsolatos költségeket a munkáltató fizeti, akkor a 
„Horizont 2020” keretprogram ezeket is fedezi.

Módosítás 482
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a „Horizont 2020” keretprogram 
eredményeképpen létrejövő publikációkat 
nyílt hozzáférésre szabadon olvasható 
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formátumban közzé kell tenni, akkor a 
közzététel költségei támogatható 
költségnek minősülhetnek.

Or. en

Módosítás 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Támogatható költségnek minősül az 
alkalmazandó nemzeti jogszabály szerint 
nem visszatéríthető hozzáadottérték-adó 
(héa).

Or. en

Módosítás 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Közvetlen költségek

A közvetlen költségeket a résztvevő 
szokásos számviteli gyakorlataival 
összhangban határozzák meg.

Or. en

Módosítás 485
Antonio Cancian
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő. Ez az 
átalányfinanszírozás 40%-ra nő az 
elsődlegesen a 22. cikk (5) bekezdésben 
említett tevékenységekből álló cselekvések 
esetében.

Or. en

Módosítás 486
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege 
nélkül számított összes támogatható 
közvetlen költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségeket a 
hetedik keretprogram esetében
alkalmazandó szabályok alkalmazásával 
határozzák meg.

Or. en
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Módosítás 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege 
nélkül számított összes támogatható 
közvetlen költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségeket a 
résztvevő szokásos számviteli elvei és 
igazgatási gyakorlatai keretében történő 
számítások alapján határozzák meg. A 
számításoknak azokon a költségeken kell 
alapulniuk, amelyek ténylegesen 
felmerültek, és megtalálhatók a 
kedvezményezett könyvelésében. 

Or. en

Módosítás 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek,
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege a harmadik felek által 
rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
erőforrások költségei, valamint a harmadik 
feleknek nyújtott pénzügyi támogatás 
összege nélkül számított összes 
támogatható közvetlen költség 30%-ával
egyenlő.

Or. en

Indokolás

Az összehasonlítható tevékenységek esetében a 20%-os átalányfinanszírozást 30%-ra kell 
növelni a hetedik keretprogram és a „Horizont 2020” keretében történő finanszírozás közötti 
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folytonosság biztosítására, ezáltal lehetővé téve a hosszú távú részvételt. A közvetett költségek 
nagy részét a humán erőforrásokkal kapcsolatos költségek teszik ki. Az alvállalkozói 
szerződésekre fordított támogatható közvetlen költségeknek szerepelniük kell a számításban, 
mivel az ipari tevékenységek esetében ezek jelentős mértékűek, a projekt időtartama alatt az 
ellátási lánc egészét érintik, és a kedvezményezettek viselik azokat.

Módosítás 489
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható költség 10%-
ával egyenlő.

Or. fr

Módosítás 490
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 30%-ával egyenlő.
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Or. de

Módosítás 491
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 30%-ával egyenlő.

Or. de

Indokolás

Az összes támogatható közvetlen költség 30%-ának megfelelő átalányösszeg megfelelőbb, 
mint a Bizottság által javasolt 20%. A támogatható költségek 100%-ával összekapcsolt 30%-
os ráta mellett a részvétel a magas közvetett költségekkel rendelkező intézmények számára is 
vonzóvá válik.

Módosítás 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege egyetemek, kutató szervezetek, 
kutatóintézetek és kkv-k esetében az összes 
támogatható közvetlen költség 50%-ával, 
ipari résztvevők esetében pedig az összes 
támogatható közvetlen költség 20%-ával
egyenlő. Ez az átalányfinanszírozás az
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nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

alvállalkozói szerződésekre fordított 
támogatható közvetlen költségek, a 
harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül
kerül kiszámításra.

Or. en

Indokolás

Ezek a számítások csak becslések, ezért az Európai Bizottsággal és más érdekelt felekkel 
együttműködve további elemzésnek kell alávetni azokat annak biztosítására, hogy 
összhangban legyenek a 22. cikkben meghatározott célokkal és elvekkel.

Módosítás 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 20%-ával egyenlő.

(1) A támogatható közvetett költségek 
összege az alvállalkozói szerződésekre 
fordított támogatható közvetlen költségek, 
a harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 30%-ával egyenlő.

Or. en

Indokolás

A közvetett költségek a vállalatok teljes költségvetésének több mint 50%-át teszik ki, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. Ezért a vállalatok és főként a kkv-k büntetésének 
elkerülésére javasoljuk, hogy a támogatható közvetett költségek meghatározására szolgáló 
átalányfinanszírozás növekedjen a támogatható közvetlen költségek 30%-ára.

Módosítás 494
Christian Ehler, Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása helyett 
másik módszerként a kedvezményezett 
választhatja azt, hogy közvetett 
támogatható költségeit a projekt 
támogatható költségeihez közvetlenül 
kapcsolódó, ténylegesen felmerülő 
közvetett költségek alapján határozza meg,
szokásos számviteli gyakorlataival 
összhangban. Ebben az esetben a 
teljesköltség-számításra vonatkozóan a 22. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 495
Luigi Berlinguer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása helyett 
másik módszerként a kedvezményezett 
választhatja azt, hogy közvetett 
támogatható költségeit a projekt közvetlen 
támogatható költségeihez közvetlenül 
kapcsolódó, ténylegesen felmerülő 
közvetett költségek alapján határozza meg 
szokásos számviteli gyakorlataival 
összhangban. Ebben az esetben a 22. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 496
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően analitikus 
számviteli rendszert és részletes költség-
megosztási rendszert alkalmazó, nonprofit 
alapon működő jogalanyok esetében a 
közvetett költségek meghatározhatók úgy 
is, mint a projekt közvetlen támogatható 
költségeihez kapcsolódó, ténylegesen 
felmerülő költségek. Ebben az esetben a 
teljesköltség-számításra vonatkozóan a 22. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
visszatérítési rátákat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Másik módszerként a 
kedvezményezett választhatja azt, hogy a 
támogatható közvetett költségek összege 
az alvállalkozói szerződésekre fordított 
támogatható közvetlen költségek, a 
harmadik felek által rendelkezésre 
bocsátott és nem a kedvezményezett 
helyiségeiben felhasznált erőforrások 
költségei, valamint a harmadik feleknek 
nyújtott pénzügyi támogatás összege 
nélkül számított összes támogatható 
közvetlen költség 30%-ával egyenlő.

Or. en
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Módosítás 498
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 22. cikk (5) bekezdésben említett 
cselekvések esetében a támogatható 
közvetett költségek összege a harmadik 
felek által rendelkezésre bocsátott és nem 
a kedvezményezett helyiségeiben 
felhasznált erőforrások költségei, 
valamint a harmadik feleknek nyújtott 
pénzügyi támogatás összege nélkül 
számított összes támogatható közvetlen 
költség 40%-ával egyenlő.

Or. en

Indokolás

A finanszírozásnak a közvetlen költségek 40%-ával megegyező összegre történő növelését 
indokolttá teszi az (5) bekezdésben meghatározott cselekvések jellege, amelyből fakadóan 
magas költségek feltételezhetőek a teszteléshez szükséges felszereléshez, a tanúsításhoz és az 
infrastruktúra kísérleti fejlesztéséhez kapcsolódóan.

Módosítás 499
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a 
résztvevő a közvetett támogatható 
költségeket vagylagosan a szokásos 
számviteli gyakorlatai (teljesköltség-
számítás) alkalmazásával is 
visszaigényelheti.

Or. de

Indokolás

A Bizottság sokáig támogatta a teljesköltség-számítást mint költségszámítási módszert. A 
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folytonosság megőrzése érdekében a teljesköltség-számítást továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a munkaprogram vagy munkaterv 
úgy rendelkezik, a közvetett költségek 
elszámolása – az (1) bekezdéstől eltérően –
átalányösszeg formájában vagy egységre 
vetített költségskála alapján is történhet.

(2) Ha a munkaprogram vagy munkaterv 
úgy rendelkezik, a közvetett költségek 
elszámolása – az (1) és (1a) bekezdéstől 
eltérően – átalányösszeg formájában vagy 
egységre vetített költségskála alapján is 
történhet.

Or. en

Módosítás 501
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően a 
támogatható közvetett költségek összege 
kkv-k és nonprofit alapon működő 
jogalanyok esetében az alvállalkozói 
szerződésekre fordított támogatható 
közvetlen költségek, a harmadik felek 
által rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
erőforrások költségei, valamint a 
harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatás összege nélkül számított összes 
támogatható közvetlen költség 35%-ával 
egyenlő.

Or. en
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Módosítás 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megfelelő analitikus számviteli 
rendszert alkalmazó intézmények esetében
a közvetett költségek meghatározása az 
általános tényleges intézményi költségek 
alapul vételével is történhet, és 
maximálisan ezen költségek 60%-ával 
lehet egyenlő.

Or. en

Módosítás 503
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
Teljesköltség-elszámolás

A projekt analitikus könyveléssel 
rendelkező résztvevői, akik így a közvetett 
költségek egy részét hozzárendelhetik a 
projekthez, mind közvetlen, mind közvetett 
költségeiket elszámolhatják a ténylegesen 
felmerülő költségek alapján. A 
visszatérítésnek ésszerűnek kell lennie. 
Ebben az esetben az uniós hozzájárulás 
összege a 22. cikk (4) bekezdése szerinti 
cselekvésekre egyetemek, kutatóintézetek 
és nonprofit szervezetek, valamint kkv-k 
esetében a teljes támogatható költség 
legfeljebb 75%-ának, egyéb résztvevők 
esetében pedig legfeljebb 50%-ának felel 
meg.

Or. de
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Indokolás

Ez megfelel a hetedik kutatási keretprogramban alkalmazott finanszírozási felső határnak. A 
ténylegesen felmerülő költségek alapján történő költségszámítás választható módszere 
ésszerűnek tűnik, tekintettel számos intézmény és vállalkozás arra irányuló jelentős 
törekvésére, hogy ezt a módszert a hetedik kutatási keretprogramban bevezessék.

Módosítás 504
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkával töltött órák éves száma A munkával töltött idő kiszámítása

Or. fr

Módosítás 505
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia. A cselekvés 
keretében közvetlenül munkát végző 
személyek által ténylegesen ledolgozott 
órákra járó támogatható költségek 
összege minden tagállamban megegyezik 
és azt a Bizottság állapítja meg.

Or. ro
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Módosítás 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia. Azon 
harmadik felek, akik a kedvezményezett 
helyiségeiben a projekt kivitelezésén 
dolgoznak, a projekt kivitelezésével töltött 
tényleges munkaórákat felszámolhatják.

Or. en

Módosítás 507
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – a résztvevő 
saját hivatalos munkaidő-
nyilvántartásával összhangban – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

Or. en

Módosítás 508
Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

(1) A támogatható személyi költségek csak 
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. Az adott év 
alatt munkával töltött időt – rendesen az 
egyes kedvezményezettek szokásos 
számítási gyakorlata szerint vezetett 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

Or. fr

Módosítás 509
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatható személyi költségek csak
azon személyek tényleges munkaidejére 
terjednek ki, akik a cselekvés keretében 
közvetlenül munkát végeznek. A munkával 
töltött órák tényleges számát – rendesen 
munkaidő-nyilvántartás alapján – a 
résztvevőnek kell igazolnia.

(1) A támogatható személyi költségek azon 
személyek munkaidejére terjednek ki, akik 
a cselekvés keretében közvetlenül munkát 
végeznek.

Or. en

Módosítás 510
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem szükséges munkaidő- (2) A munkával töltött órák 
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nyilvántartást vezetni azon személyek 
esetében, akik kizárólag a cselekvés 
céljára végeznek munkát. Ilyenkor a 
résztvevő köteles nyilatkozatot aláírni 
arról, hogy az adott személy kizárólag a 
cselekvés céljára végzett munkát.

kedvezményezett által alkalmazható éves 
számának meghatározása a 
következőképpen történik: 
a) a Bizottság által meghatározott 
szabvány alapján vagy
b) a kedvezményezett által meghatározott 
és a Bizottság által elfogadott szabvány 
alapján vagy 
c) a ténylegesen munkával töltött órák 
alapján.

Or. en

Módosítás 511
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem szükséges munkaidő-
nyilvántartást vezetni azon személyek 
esetében, akik kizárólag a cselekvés céljára 
végeznek munkát. Ilyenkor a résztvevő 
köteles nyilatkozatot aláírni arról, hogy az 
adott személy kizárólag a cselekvés céljára 
végzett munkát.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 512
Luigi Berlinguer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkával töltött órák számát –
rendesen munkaidő-nyilvántartás alapján 
– a résztvevőnek kell igazolnia. Nem 
szükséges munkaidő-nyilvántartást 
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vezetni azon személyek esetében, akik 
kizárólag a cselekvés céljára végeznek 
munkát. Ilyenkor a résztvevő köteles 
nyilatkozatot aláírni arról, hogy az adott 
személy kizárólag a cselekvés céljára 
végzett munkát.

Or. en

Módosítás 513
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kedvezményezettnek képesnek kell 
lennie arra, hogy a közvetett támogatható 
költségek bejelentésére ugyanazt a 
módszert következetesen alkalmazza a 
„Horizont 2020” keretprogram minden 
olyan cselekvésére, amelyben részt vesz.

Or. en

Módosítás 514
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó
minimumkövetelményeket; ezek 
előírhatják egy olyan dokumentum 
kiállítását, amely igazolja, hogy az 
egyetem/jogalany milyen mértékben vesz 
részt kutatóként/résztvevőként a 
projektben. A személyi költségek egy 
órára vetített összegének számítása céljából 
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figyelembe vehető éves munkaóraszám a 
résztvevő saját szokásos számviteli és 
igazgatási elvein és az idevágó nemzeti 
szabályokon alapul, és a munkaidőhöz 
viszonyított százalékos arányában 
fejezhető ki.

Or. en

Módosítás515
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Indokolás

A munkaóraszámot a kedvezményezett szokásos számviteli elveinek megfelelően és a működési 
hatékonyság figyelembevételével kell meghatározni. Ha a támogatási megállapodás 
tartalmazná a munkaóraszámot, akkor a személyi költségek egy órára vetített összegét egy 
személy vagy egy szervezeti egység vonatkozásában külön minden projektre és a projekt 
időtartamának minden évére ki kellene számítani. Ez ahhoz vezethetne, hogy egy személy vagy 
egy szervezeti egység vonatkozásában több párhuzamos, egy órára vetített költség jönne ki 
egy költségvetési évre vonatkozóan. Ez nem egyszerűsítés, hanem bonyolítás, amely könnyen 
hibákhoz vezethet, ezért kerülendő.

Módosítás 516
Vicky Ford

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

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összege számításának lehetőségét az éves 
munkaóraszám alapul vételével.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítésre és rugalmasságra van szükség, mivel az eredeti szöveg azt sugallja, hogy 
egy projektben minden résztvevő ugyanazt az óraszámot fogja alkalmazni.

Módosítás 517
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot. Minden 
egyéb tekintetében a résztvevők szokásos 
számviteli gyakorlata alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 518
Norbert Glante

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

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot, amennyiben 
a résztvevők éves munkaóraszámára 
vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a 
résztvevő székhelye szerinti állam nemzeti 
hatóságai, illetve nemzeti finanszírozó 
szervei által elfogadott szabványok.

Or. de

Módosítás 519
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkával töltött 
munkaidő nyilvántartási rendszerére
vonatkozó minimumkövetelményeket.

Or. fr

Módosítás 520
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 

(3) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a munkaidő-nyilvántartási 
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rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
személyi költségek egy órára vetített 
összegének számítása céljából figyelembe 
vehető éves munkaóraszámot.

rendszerre vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Módosítás 521
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves munkaóraszámot a 
kedvezményezett nemzeti jogszabályokkal 
összhangban álló, belső hivatalos 
eljárásokkal elfogadott, szokásos 
gyakorlatainak megfelelően határozzák 
meg.

Or. en

Indokolás

Az eljárások tényleges egyszerűsítése, a könyvvizsgálókkal való viták elkerülése és a 
gyakorlatok elfogadhatóságának biztosítása érdekben minden döntést belső eljárásokkal kell 
elfogadni a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Módosítás 522
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis- és középvállalkozások 
munkabérben nem részesülő tulajdonosai 
és a munkabérben nem részesülő 
természetes személyek személyi költségei

Személyi költségek

Or. en
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Módosítás 523
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis- és középvállalkozások 
munkabérben nem részesülő tulajdonosai 
és a munkabérben nem részesülő 
természetes személyek személyi költségei

Személyi költségek

Or. en

Módosítás 524
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis- és középvállalkozások 
munkabérben nem részesülő tulajdonosai, 
valamint a munkabérben nem részesülő 
más természetes személyek a személyi 
költségeiket elszámolhatják egységre 
vetített költségskála alapján.

A személyi költségeket egységre vetített 
költségskála alapján lehet elszámolni.

Or. en

Indokolás

Az egységre vetített költségskála alapján történő személyiköltség-elszámolás lehetőségét a 
„Horizont 2020” egésze alatt alkalmazni kell azon javaslat végrehajtásának részeként, hogy 
csökkentsük a kutatók díjazása közötti eltéréseket, megvalósítsuk a kutatók egységes piacát, és 
az agyelszívás helyett az agyáramlás valósuljon meg.

Módosítás 525
Romana Jordan

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

A kis- és középvállalkozások 
munkabérben nem részesülő tulajdonosai, 
valamint a munkabérben nem részesülő 
más természetes személyek a személyi 
költségeiket elszámolhatják egységre 
vetített költségskála alapján.

A személyi költségeket egységre vetített 
költségskála alapján lehet elszámolni.

Or. en

Módosítás 526
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis- és középvállalkozások 
munkabérben nem részesülő tulajdonosai, 
valamint a munkabérben nem részesülő 
más természetes személyek a személyi 
költségeiket elszámolhatják egységre 
vetített költségskála alapján.

A személyi költségeket egységre vetített 
költségskála alapján lehet elszámolni.

Or. en

Módosítás 527
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) XX/XX/EU rendelet (a 
költségvetési rendelet) X. cikkével 
összhangban a Bizottság az egységre 
vetített költségskálák meghatározására 
szolgáló módszereket meghatározhatja:

(1) A(z) XX/XX/EU rendelet (a 
költségvetési rendelet) X. cikkével 
összhangban a Bizottság az egységre 
vetített költségskálák meghatározására 
szolgáló módszereket meghatározhatja:

a) statisztikai adatok alapján vagy más a) statisztikai adatok alapján vagy más 
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objektív módon; objektív módon;
b) a résztvevőre vonatkozó korábbi, 
ellenőrizhető adatok alapján.

b) a résztvevőre vonatkozó korábbi, 
ellenőrizhető adatok alapján.

Ha megállapodás történt az egységre 
vetített költségskálákról, akkor azok 
tényleges fennállását már nem kell 
igazolni.

Or. xm

Indokolás

Ha a Bizottság és a résztvevő előzetesen megállapodott az egységre vetített költségskálákról, 
akkor azokat utólag már nem lehet kétségbe vonni.

Módosítás 528
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a résztvevőre vonatkozó korábbi, 
ellenőrizhető adatok alapján.

b) a résztvevőkre vonatkozó korábbi, 
ellenőrizhető adatok alapján.

Or. ro

Módosítás 529
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A támogatható közvetlen személyi 
költségek – a kutatók különböző 
kategóriáira érvényes és a Bizottság által 
évente frissített hivatkozási ráták 
formájában meghatározott – egységre 
vetített költségskála alapján 
finanszírozhatók. A rátákat országonként 
kell megkülönböztetni, és az egyes 
országokban megállapított megélhetési 
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költségekre alkalmazandó korrekciós 
együtthatók alkalmazásával kell 
kiszámítani. Az egységre vetített 
költségskálának meg kell felelnie a 
következő követelményeknek:

Or. en

Módosítás 530
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egységre vetített költségskála alapján történő személyiköltség-elszámolás lehetőségét a 
„Horizont 2020” egésze alatt alkalmazni kell azon javaslat végrehajtásának részeként, hogy 
csökkentsük a kutatók díjazása közötti eltéréseket, csak szaktudásukat és a projektek 
nemzetközi jellegét véve figyelembe. Egy ilyen modell hozzájárulna a kutatók egységes 
piacának megvalósításához és ahhoz, hogy agyelszívás helyett agyáramlás valósuljon meg. A 
már a hetedik keretprogram során a munkabérben nem részesülő kkv-tulajdonosok 
tekintetében alkalmazott egyszerű modellt kezdőpontként lehetne tekinteni egy ilyen modell 
kidolgozásához.

Módosítás 531
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A támogatható közvetlen személyi 
költségek – a kutatók különböző 
kategóriáira érvényes és a Bizottság által 
évente frissített hivatkozási ráták 
formájában meghatározott – egységre 
vetített költségskála alapján
finanszírozhatók. A rátákat országonként 
kell megkülönböztetni, és az egyes 
országokban megállapított megélhetési 
költségekre alkalmazandó korrekciós 
együtthatók alkalmazásával kell 
kiszámítani. Az egységre vetített 
költségskálának meg kell felelnie a 
következő követelményeknek:

Or. en

Módosítás 532
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 533
Romana Jordan
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 534
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 535
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 

a) számításuk egy a Bizottság által 
meghatározott, minden tagállamra 
érvényes, standard skála alapján történik;



AM\909709HU.doc 77/100 PE492.763v03-00

HU

azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a Bizottság 
által meghatározott feltételek mellett 
kiigazítható;

Or. ro

Módosítás 536
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt;

Or. en

Módosítás 537
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) számításuk a résztvevő általános
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt;

Or. en

Indokolás

A kedvezményezetteknek biztosítékot kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy egységre vetített 
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költségskáláikat elfogadják, amennyiben azok számítása a kedvezményezett szokásos 
számviteli elveinek és igazgatási gyakorlatainak megfelelően történt. Különben egy második, 
párhuzamos számviteli rendszert is létre kellene hozniuk, és fenn kellene tartaniuk. A 
munkaóraszámokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó mondatot a 25. cikk módosításaival 
összhangban (lásd a 25. cikk módosításainak indokolását is) törölni kell.

Módosítás 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a 
kedvezményezett szokásos számviteli 
gyakorlatának megfelelően kiigazítható;

Or. en

Módosítás 539
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, amely
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a résztvevők 
szokásos számviteli gyakorlata szerint
kiigazítható;

Or. de

Módosítás 540
Norbert Glante
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a Bizottság 
által meghatározott feltételek mellett 
kiigazítható. Az alapot azonban a 
résztvevők által általánosan alkalmazott 
könyvelési módszerek elfogadása képezi.

Or. de

Indokolás

Az EU-ban egymástól igen eltérő nemzeti számviteli szabályok elfogadása a résztvevők 
számára megbízhatóságot jelent a visszatérítés mértékével kapcsolatban és elkerüli a 
bonyolult átszámítási módszereket.

Módosítás 541
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kielégítik a 23. cikkben foglalt 
követelményeket;

b) a 23. cikk rendelkezései;

Or. en

Módosítás 542
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kielégítik a 23. cikkben foglalt 
követelményeket;

b) a 23. cikk rendelkezései;

Or. en

Módosítás 543
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a haszonszerzés és a többszöri 
költségelszámolás tilalma;

Or. en

Módosítás 544
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a haszonszerzés és a többszöri 
költségelszámolás tilalma;

Or. en

Módosítás 545
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 546
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
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vagy meghaladja a 325 000 EUR-t. vagy meghaladja a 375 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés elvével összhangban a jelenlegi keretprogram 375 000 EUR-ban 
meghatározott küszöbértékét a „Horizont 2020” keretprogramban nem szabad csökkenteni.

Módosítás 548
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
vagy meghaladja a 325 000 EUR-t.

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
vagy meghaladja a 375 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás benyújtására vonatkozóan a jelenlegi 
küszöbérték 375 000 EUR.

Módosítás 549
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
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költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
vagy meghaladja a 325 000 EUR-t.

költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg 
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
vagy meghaladja a 375 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

Ha a hetedik keretprogram 375 000 EUR-ban megállapított küszöbértékét a „Horizont 2020” 
keretprogramban 325 000 EUR-ra csökkentjük, az azt jelenti, hogy forrásokat vonunk el a 
kutatástól az igazgatási feladatok javára.

Módosítás 550
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a közvetlen személyi költségeiket 
egységre vetített költségskála alapján 
számítják és/vagy a közvetett költségeket a 
ténylegesen felmerült közvetett 
támogatható költségek alapján igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket.

Or. de

Indokolás

Azoknak a résztvevőknek a számára, akik már rendelkeznek nemzeti szinten elismert, átlátható 
és ellenőrizhető módszerrel, lehetővé kell tenni ennek a módszernek az igazolását. Mivel a 
nemzetközi szinten elismert módszereket elfogadják, ez elősegíti a résztvevők biztosítását. 
Módszertanra vonatkozó igazolást azok a résztvevők nyújthatnak be a Bizottságnak, amelyek 
a közvetlen személyi költségeiket egységre vetített költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 27. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeket, és 
meg kell felelnie a támogatási megállapodásban meghatározott követelményeknek.
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Módosítás 551
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a közvetlen személyi költségeiket 
egységre vetített költségskála alapján 
számítják és igénylik vissza vagy amelyek 
ténylegesen felmerült közvetett 
támogatható költségeket igényelnek 
vissza. A Bizottság elfogadja ezeket az 
igazolásokat, amennyiben azok 
megfelelnek a 24. cikk (1a) bekezdésében 
vagy a 27. cikk (2) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás támogatja azon résztvevők igazolását, amelyek már elismert átlátható és 
auditálható módszertannal rendelkeznek. Mivel a nemzeti szinten elismert módszereket 
elismerik, a költségeket pedig visszatérítik, ennek kötelezővé tétele nem okoz kárt, hanem 
biztosítja, hogy a résztvevők a módszereiket illetően biztonságban legyenek.

Módosítás 552
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a közvetlen személyi költségeiket 
egységre vetített költségskála vagy a 
ténylegesen felmerült támogatható 
költségek visszatérítése alapján számítják 
és igénylik vissza. A módszertannak 
teljesítenie kell a 27. cikk (2) bekezdésében 
foglalt feltételeket. 
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Or. en

Módosítás 553
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

(1) A résztvevők módszertanra vonatkozó 
igazolást nyújthatnak be a Bizottságnak. A 
módszertannak teljesítenie kell a 23., 
25.cikkben, és amennyiben alkalmazható, 
a 27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

Or. xm

Indokolás

A módszertanra vonatkozó igazolás benyújtásának lehetőségét nem szabad az egységre 
vetített költségskálát alkalmazó résztvevőkre korlátozni. Ezt a lehetőséget valamennyi 
résztvevő számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket a 27. cikk (1) 
bekezdés b) pontja értelmében vett 
egységre vetített költségskála alapján 
számítják és igénylik vissza. A 
módszertannak teljesítenie kell a 27. cikk 
(2) bekezdésében foglalt feltételeket, és 
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meghatározott követelményeknek. meg kell felelnie a támogatási 
megállapodásban meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 555
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság egy módszertanra 
vonatkozó igazolást elfogadott, az a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) alapján 
finanszírozott valamennyi cselekvésre 
érvényes, és a résztvevő a költségek 
számítását és visszaigénylését a 
továbbiakban mindenkor e módszertan 
alapján köteles végezni.

(2) A Bizottság a módszertanra vonatkozó 
igazolások vizsgálatakor teljes mértékben 
figyelembe veszi a szokásos számviteli 
gyakorlatokat. Ha a Bizottság egy 
módszertanra vonatkozó igazolást 
elfogadott, az a(z) XX/XX/EU rendelet (a 
„Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 
rendelet) alapján finanszírozott valamennyi 
cselekvésre érvényes, és a résztvevő a 
költségek számítását és visszaigénylését a 
továbbiakban mindenkor e módszertan 
alapján köteles végezni. Ha a Bizottság 
egy módszertanra vonatkozó igazolást 
elfogadott, akkor nem lehet a 
kedvezményezettnek felróni a 
módszertannal kapcsolatos semmiféle 
rendszeres vagy visszatérő hibát.

Or. xm

Indokolás

A Bizottság a módszertanra vonatkozó igazolások vizsgálatakor – amelynek célja a 
módszertan elfogadása vagy visszautasítása – figyelembe veszi a résztvevő szokásos 
számviteli gyakorlatait. Továbbá, ha a Bizottság egy adott résztvevő módszertanra vonatkozó 
igazolását elfogadta, akkor az adott résztvevőnek a módszertanra visszavezethető semmiféle 
rendszeres hiba nem róható fel.

Módosítás 556
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a résztvevők, amelyek közvetlen 
költségeiket a nemzeti hatóságok által az 
összehasonlítható tevékenységekre 
elfogadott ráták alapján számítják és 
igénylik vissza, független könyvvizsgáló 
által kiállított, számítási módszertanra 
vonatkozó igazolást nyújtanak be a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 557
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, az Európai Számvevőszék 
vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) kérésére a pénzügyi kimutatásokra 
és a módszertanra vonatkozó igazolást 
kiállító könyvvizsgáló köteles hozzáférést 
biztosítani azokhoz a 
háttérdokumentumokhoz és 
könyvvizsgálati munkaanyagokhoz, 
amelyek a pénzügyi kimutatásokra 
vonatkozó igazolás kiállítását 
megalapozták.

(2) A Bizottság és az Európai 
Számvevőszék elfogadja az (1) 
bekezdésben említett igazolásokat, 
amennyiben nem áll fenn indokolt kétség 
azok hitelességével kapcsolatban. A 
Bizottság, az Európai Számvevőszék vagy 
az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
kérésére a pénzügyi kimutatásokra és a 
módszertanra vonatkozó igazolást kiállító 
könyvvizsgáló köteles hozzáférést 
biztosítani azokhoz a 
háttérdokumentumokhoz és 
könyvvizsgálati munkaanyagokhoz, 
amelyek a pénzügyi kimutatásokra 
vonatkozó igazolás kiállítását 
megalapozták.

Or. en
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Módosítás 558
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előfordulhat, hogy egy cselekvés az Unió 
költségvetéséből és a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) alapján 
egyaránt részesül finanszírozásban, a 
támogatások azonban ugyanazokat a 
költségelemeket nem fedezhetik.

Előfordulhat, hogy egy cselekvés az Unió 
költségvetéséből és a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) alapján 
egyaránt részesül finanszírozásban, a 
támogatások azonban ugyanazokat a 
költségelemeket nem fedezhetik. Ez 
különösen a strukturális alapokból 
származó támogatásra vonatkozik.

Or. de

Módosítás 559
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előfordulhat, hogy egy cselekvés az Unió 
költségvetéséből és a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) alapján 
egyaránt részesül finanszírozásban, a 
támogatások azonban ugyanazokat a 
költségelemeket nem fedezhetik.

Előfordulhat, hogy egy cselekvés az Unió 
költségvetéséből és a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) alapján 
egyaránt részesül finanszírozásban, a 
támogatások azonban ugyanazokat a 
költségelemeket nem fedezhetik, a kutatás 
és az innováció területén pedig hozzáadott 
értéket kell teremteniük.

Or. de

Indokolás

A részvételi és terjesztési szabályokban meg kell határozni, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó pénzeszközök csak abban esetben használhatók fel halmozottan, 
ha a támogatott cselekvés valódi kutatási és innovációs elemet tartalmaz.
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Módosítás 560
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Pénzdíjak
Az uniós finanszírozás a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) VII. 
címe értelmében pénzdíjak formájában is 
nyújtható.

Or. en

Módosítás 561
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzések, innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzések
(1) A Bizottság által saját nevében vagy a 
tagállamokkal közösen végrehajtott 
beszerzésekre alkalmazni kell a(z) 
xx/2012/EU rendeletnek (a költségvetési 
rendeletnek) és a(z) XX/XX/EU 
rendeletnek (a felhatalmazáson alapuló 
rendeletnek) a közbeszerzésre vonatkozó 
rendelkezéseit.
(2)
Az uniós finanszírozás olyan kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzés vagy 
innovatív megoldásokra irányuló 
beszerzés formáját is öltheti, amelyet a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
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szerv saját nevében vagy tagállamok vagy 
társult országok ajánlatkérő szerveivel 
közösen hajt végre.
A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:
a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelv, illetőleg a Bizottság 
által saját nevében végrehajtott 
beszerzések esetében a(z) XX/2012/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) 
rendelkezéseinek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.

Or. en

Módosítás 562
Christian Ehler

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

(1) A Bizottság által saját nevében vagy a 
tagállamokkal közösen végrehajtott 
beszerzésekre alkalmazni kell a(z) 
xx/2012/EU rendeletnek (a költségvetési 
rendeletnek) és a(z) XX/XX/EU 
rendeletnek (a felhatalmazáson alapuló 
rendeletnek) a közbeszerzésre vonatkozó 
rendelkezéseit.

törölve

Or. en

Módosítás 563
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós finanszírozás olyan kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzés vagy 
innovatív megoldásokra irányuló 
beszerzés formáját is öltheti, amelyet a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó
szerv saját nevében vagy tagállamok vagy 
társult országok ajánlatkérő szerveivel 
közösen hajt végre.

törölve

Or. en

Módosítás 564
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:

törölve
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a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelv, illetőleg a Bizottság 
által saját nevében végrehajtott 
beszerzések esetében a(z) XX/2012/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) 
rendelkezéseinek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.

Or. en

Módosítás 565
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 

törölve
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2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelv, illetőleg a Bizottság 
által saját nevében végrehajtott 
beszerzések esetében a(z) XX/2012/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) 
rendelkezéseinek;

Or. en

Módosítás 566
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság elvének, 
a versenyszabályoknak, valamint – az adott 
esetnek megfelelően – a 2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelv, 
illetőleg a Bizottság által saját nevében 
végrehajtott beszerzések esetében a(z) 
XX/2012/EU rendelet (a költségvetési 
rendelet) rendelkezéseinek;

a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, a nemek közötti 
egyenlőség, az egyenlő bánásmód, a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és az arányosság elvének, a 
versenyszabályoknak, valamint – az adott 
esetnek megfelelően – a 2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelv, 
illetőleg a Bizottság által saját nevében 
végrehajtott beszerzések esetében a(z) 
XX/2012/EU rendelet (a költségvetési 
rendelet) rendelkezéseinek;

Or. en

Módosítás 567
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 

törölve
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képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;

Or. en

Módosítás 568
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);

törölve

Or. en

Módosítás 569
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.

törölve

Or. en

Módosítás 570
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Pénzügyi eszközök
(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
beleértve a „Horizont 2020” 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.
(2) A(z) XX/XX/EU rendelet (a 
költségvetési rendelet) [18. cikke (2) 
bekezdésének] megfelelően a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) 
alapján létrehozott pénzügyi eszközök 
által eredményezett bevételek és 
visszafizetések az adott pénzügyi eszköz 
címzett bevételének minősülnek.
(3) Az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, valamint az 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat24

alapján a gyorsan növekvő és innovatív 
kkv-k támogatására létrehozott pénzügyi 
eszköz korai szakaszra vonatkozó része 
(GIF 1) által eredményezett bevételek és 
visszafizetések a(z) XX/XX/EU rendelet (a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet) alapján létrehozandó 
jogutód pénzügyi eszközök címzett 
bevételének minősülnek.

Or. en

Módosítás 571
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés



PE492.763v03-00 96/100 AM\909709HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
beleértve a „Horizont 2020” 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.

törölve

Or. en

Módosítás 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
beleértve a „Horizont 2020” 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
beleértve a „Horizont 2020” és a COSME 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók. A 
pénzügyi eszközök a strukturális 
alapokkal, nemzeti és regionális pénzügyi 
eszközökkel és alapokkal együtt is 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú megemlíteni, hogy a pénzügyi eszközök különböző uniós finanszírozású 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.

Módosítás 573
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, valamint az 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat24

alapján a gyorsan növekvő és innovatív 
kkv-k támogatására létrehozott pénzügyi 
eszköz korai szakaszra vonatkozó része 
(GIF 1) által eredményezett bevételek és 
visszafizetések a(z) XX/XX/EU rendelet (a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet) alapján létrehozandó 
jogutód pénzügyi eszközök címzett 
bevételének minősülnek.

törölve

Or. en

Módosítás 574
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a költségvetési rendeleten 
kívül fontolóra veszi a kockázati 
tőkebefektetéssel kapcsolatos cselekvési 
terv újabb változatának bevezetését.

Or. en

Indokolás

Indokolás: az első kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos cselekvési terv bevezetése után 
tizennégy évvel itt az ideje, hogy a Bizottság kidolgozza a terv újabb változatát, ezzel erősítve 
meg a kkv-k fejlesztése és a munkahelyteremtés melletti elkötelezettségét.

Módosítás 575
Philippe Lamberts
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Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
36a. cikk
Köz-magán társulások
(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások 
révén, amelyek keretében valamennyi 
érintett partner olyan prekompetitív
kutatási és innovációs tevékenységek 
kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatására vállal kötelezettséget, 
amelyek az Unió versenyképessége és 
ipari vezető szerepe vagy meghatározott 
társadalmi kihívások kezelése 
szempontjából stratégiai fontosságúak.
(2) Az EUMSZ 187. cikke alapján 
létrehozott közös vállalkozásoknak a 
hetedik keretprogramban nyújtott, 
alapaktus-módosítással járó uniós 
pénzügyi hozzájárulásokat és a(z) 
XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] [55(1) b) v. vagy vii.] cikkében 
említett egyéb finanszírozó szerveknek 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat 
költség-haszon elemzésnek kell alávetni, 
ezenkívül irányításukat és működésüket 
alaposan ki kell értékelni a nyitottság, 
átláthatóság, hatékonyság és 
eredményesség szempontjából, és 
biztosítani kell, hogy eleget tegyenek a (3) 
bekezdésben meghatározott 
kritériumoknak;
(3) Új köz-magán társulást csak olyan 
kivételes esetben hoznak létre, amelyben a 
megvalósítandó célkitűzések indokolják az 
új köz-magán társulás létrehozását, és 
amelyben igazolható, hogy a társulás vagy 
a finanszírozási eszközök egyéb formái 
nem megfelelőek a célkitűzések 
szempontjából, vagy nem teremtik meg a 
szereplők számára a szükséges eszközöket 



AM\909709HU.doc 99/100 PE492.763v03-00

HU

és ösztönzőket.
(4) Az EUMSZ 187. cikke alapján nem 
hoznak létre új köz-magán társulásokat.
(5) A köz-magán társulások azonosítása, 
létrehozása és működtetése nyílt és 
átlátható módon történik. Új köz-magán 
társulás akkor hozható létre, ha a 
következő kritériumok és jellemzők 
együttesen teljesülnek:
a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értékének bizonyítása;
b) a társadalmi problémák kezelésére, a 
fenntarthatóságra vagy az ipari 
versenyképességre gyakorolt hatás 
lehetséges nagyságrendje;

c) az érintett partnerek közös jövőképen és 
világosan meghatározott célokon alapuló, 
hosszú távú elkötelezettsége; különös 
tekintettel a pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, ideértve a 
magánszektorból származó résztvevők 
készpénz-kötelezettségeit;
d) az egyes partnerek szerepének és 
felelősségi körének egyértelmű 
meghatározása és a fő eredményességi 
mutatóknak a kijelölt időszakra történő 
egyezményes rögzítése.
e) nyílt, átlátható és részvételen alapuló 
irányítási rendszer működtetése, valamint 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveinek betartása;
f) a tudásháromszög (oktatás, kutatás és 
innováció) integrációját biztosító 
tevékenységek melletti elkötelezettség; 
(6) A Bizottság átfogó értékelést és 
elemzést készít a hetedik kutatási 
keretprogram keretében létrehozott 
kísérleti partnerségek (közös technológiai 
platformok, az Európai 
Gazdaságélénkítési Program keretében 
létrehozott köz-magán társulások és az 
Európai Technológiai Intézet által 
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létrehozott tudás- és innovációs
közösségek) hatásáról, mielőtt 
megszilárdítaná a létező partnerségek 
támogatását, vagy továbbiak létrehozását 
támogatná.
Ezen értékelés és elemzés alapján a 
Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtása során 
javaslatokat nyújt be a már létező köz-
magán társulások irányításának és 
működésének javítására a nagyobb 
hatékonyság és eredményesség, a nyílt és 
átlátható működés és az 
összeférhetetlenségek elkerülésének 
biztosítására.
Az értékelés és felülvizsgálat foglalkozik 
különösen a kkv-kra és a kisebb, 
kutatással foglalkozó szervezetekre 
gyakorolt hatással, a kutatási menetrend 
megállapításába és a részvételbe történő 
fokozottabb bevonásuk biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 576
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cselekvés finanszírozásának összege 
nem haladhatja meg az összes 
támogatható költségnek a cselekvés 
bevételeivel csökkentett összegét.

(1) A cselekvés finanszírozásának a 
hetedik keretprogramra meghatározott 
valamennyi szabálynak meg kell felelnie.

Or. en


