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Módosítás 1
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 38 
milliárd euróval csökkentette az 
innovációval, a kutatással, az 
infrastruktúrával, a kkv-kkal, valamint a 
fiatalokkal és az oktatással kapcsolatos, a 
jelenlegi gazdasági válságból való 
kilábaláshoz és a jelentős társadalmi 
kihívásoknak való megfeleléshez 
olyannyira szükséges főbb uniós 
politikákat finanszírozó 1a. alfejezet 
előirányzatait; úgy véli, hogy a KAP-
kifizetések megfelelő szintű 
maximalizálása lehetővé tenné, hogy 
további forrásokat bocsássanak az 1a.
alfejezet rendelkezésére;

2. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 38 
milliárd euróval csökkentette az 
innovációval, a kutatással, az 
infrastruktúrával, a kkv-kkal, valamint a 
fiatalokkal és az oktatással kapcsolatos, a 
jelenlegi gazdasági válságból való 
kilábaláshoz és a jelentős társadalmi 
kihívásoknak való megfeleléshez 
olyannyira szükséges főbb uniós 
politikákat finanszírozó 1a. alfejezet 
előirányzatait; hangsúlyozza, hogy az 1a.
alfejezethez tartozó előirányzatok 
segíthetik az EU prioritást képező 
politikáinak teljesítését az olyan 
területeken, mint: a munkanélküliség 
leküzdését célzó intézkedések, az EU 
iparpolitikája, a kutatás, az innováció és 
az energia;

Or. ro

Módosítás 2
Paul Rübig

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 38 
milliárd euróval csökkentette az 
innovációval, a kutatással, az 
infrastruktúrával, a kkv-kkal, valamint a 
fiatalokkal és az oktatással kapcsolatos, a 
jelenlegi gazdasági válságból való 
kilábaláshoz és a jelentős társadalmi 
kihívásoknak való megfeleléshez 
olyannyira szükséges főbb uniós 

2. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 38 
milliárd euróval csökkentette az 
innovációval, a kutatással, az 
infrastruktúrával, a kkv-kkal, valamint a 
fiatalokkal és az oktatással kapcsolatos, a 
jelenlegi gazdasági válságból való 
kilábaláshoz és a jelentős társadalmi 
kihívásoknak való megfeleléshez 
olyannyira szükséges főbb uniós 
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politikákat finanszírozó 1a. alfejezet 
előirányzatait; úgy véli, hogy a KAP-
kifizetések megfelelő szintű 
maximalizálása lehetővé tenné, hogy 
további forrásokat bocsássanak az 1a. 
alfejezet rendelkezésére;

politikákat finanszírozó 1a. alfejezet 
előirányzatait; úgy véli, hogy lehetővé kell 
tenni, hogy további forrásokat bocsássanak 
az 1a. alfejezet rendelkezésére;

Or. de

Módosítás 3
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. tájékoztatást kér a 2007–2013 között 
fel nem használt kifizetési előirányzatok 
közelítő összegéről, különös tekintettel a 
legutolsó évre, 2013-ra, és ennek 
érdekében kéri a Bizottságot, hogy 
bocsásson rendelkezésre pénzügyi 
kimutatást a 2007–2013 közötti jelenlegi 
többéves pénzügyi keret kifizetési 
előirányzatainak felhasználásáról, 
megadva a 2007–2012 közötti időszakra 
biztosított és lekötött összegeket; a 
felhasználás hiányosságait; a még 
lekötendő összegeket és a kifizetési 
előirányzatok felhasználására vonatkozó 
mindenfajta pénzügyi információt;

Or. fr

Módosítás 4
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)



AM\936908HU.doc 5/13 PE510.847v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a költségvetési hatóságokat, hogy 
alakítsák ki a lehető legnagyobb 
rugalmasságot a fel nem használt éves 
előirányzatoknak az 1a. alfejezethez 
tartozó programokhoz való átirányítása 
érdekében, különös tekintettel a Horizont 
2020 és a COSME programra, valamint 
az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközre;

Or. en

Módosítás 5
Edit Herczog

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. határozottan ellenez minden olyan 
kísérletet, amely a szükséges forrásokat az 
1a. alfejezetből való átcsoportosítással 
próbálja meg fedezni egy esetleges 
jövőbeli hiány megelőzése érdekében, 
továbbá a következő többéves pénzügyi 
keret aktuális pénzügyi éve valamennyi 
kifizetetlen kifizetési kérelmének 
fedezéséhez; 

Or. en

Módosítás 6
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. a Horizont 2020 program bőkezű 
finanszírozására szólít fel; határozottan 
elutasít minden olyan javaslatot, amely a 
2014. évi felső határértékeket a 2013. évi 
szint alá szorítaná; felszólítja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre külön költségvetési sort 
a kkv-eszköz, a tudomány a társadalomban 
program, valamint a részvételt fokozó 
programok finanszírozására, illetve a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) ökoinnovációs és
„Intelligens energia – Európa” 
programjainak nyomon követésére;

3. emlékezteti a Tanácsot azon 
nyilatkozatára, amely szerint a Horizont 
2020 program finanszírozásának valódi 
növekedést kell mutatnia a 2013-as 
szinthez képest; ezért a Horizont 2020 
program bőkezű finanszírozására szólít fel
és határozottan elutasít minden olyan 
javaslatot, amely a 2014. évi felső 
határértékeket a 2013. évi szint alá 
szorítaná; felszólítja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre külön költségvetési sort a kkv-
eszköz, a tudomány a társadalomban 
program, valamint a részvételt fokozó 
programok finanszírozására, illetve a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) ökoinnovációs és
„Intelligens energia – Európa” 
programjainak nyomon követésére;

Or. en

Módosítás 7
Kent Johansson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a Horizont 2020 program bőkezű 
finanszírozására szólít fel; határozottan 
elutasít minden olyan javaslatot, amely a 
2014. évi felső határértékeket a 2013. évi 
szint alá szorítaná; felszólítja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre külön költségvetési sort
a kkv-eszköz, a tudomány a társadalomban 
program, valamint a részvételt fokozó 
programok finanszírozására, illetve a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) ökoinnovációs és
„Intelligens energia – Európa” 
programjainak nyomon követésére;

3. a Horizont 2020 program bőkezű 
finanszírozására szólít fel; határozottan 
elutasít minden olyan javaslatot, amely a 
2014. évi felső határértékeket a 2013. évi 
szint alá szorítaná; felszólítja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre külön költségvetést a 
kkv-eszköz számára, valamint külön 
költségvetési sorokat a tudomány a 
társadalomban program, valamint a 
részvételt fokozó programok 
finanszírozására, illetve a versenyképességi 
és innovációs keretprogram (CIP) 
ökoinnovációs és „Intelligens energia –
Európa” programjainak nyomon 
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követésére;

Or. en

Módosítás 8
Kent Johansson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy hozzanak létre egyetlen 
költségvetési előirányzatot az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
számára, hogy stabil és kiszámítható 
keretet biztosítsanak a beruházásokhoz a 
tudományos és innovációs társulásokon 
belüli érintett felek számára;

Or. en

Módosítás 9
Kent Johansson

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy biztosítsanak ambiciózus 
finanszírozást az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet számára, hogy 
elérjék a tervezett új tudományos és 
innovációs társulások létrehozásához 
szükséges kritikus tömeget;

Or. en

Módosítás 10
Paul Rübig
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; a 
finanszírozási lehetőségek erős 
korlátozottságának tükrében arra szólít fel, 
hogy a COSME program költségvetésének 
legalább 60%-át pénzügyi eszközök 
rendelkezésre állítására fordítsák;

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; a 
finanszírozási lehetőségek erős 
korlátozottságának tükrében arra szólít fel, 
hogy a COSME program költségvetésének 
legalább 60%-át pénzügyi eszközök 
rendelkezésre állítására fordítsák;
ragaszkodik ahhoz, hogy a többéves 
pénzügyi keret továbbra is biztosítson 
mikrofinanszírozási programokat (mint 
pl. az európai Progress 
mikrofinanszírozási eszköz és a 
JASMINE program); ezenkívül kéri, hogy 
fonják szorosabbra a vállalkozások 
ösztönzésére irányuló, már meglévő és a 
jövőben megvalósuló eszközök közötti 
kapcsolatokat, például az Európai 
Szociális Alap, a Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap, az ifjúsági garancia 
és az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” 
program között, a nemzeti és helyi szintű 
ösztönzés és a szinergiák megteremtése 
érdekében;

Or. de

Módosítás 11
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; a 
finanszírozási lehetőségek erős 

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; úgy 
véli, hogy a jelenleg javasolt finanszírozási
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korlátozottságának tükrében arra szólít fel, 
hogy a COSME program költségvetésének 
legalább 60%-át pénzügyi eszközök 
rendelkezésre állítására fordítsák;

szint nem elegendő, és emlékeztet a 
Parlament azon álláspontjára, miszerint 
meg kell duplázni a program számára a 
többéves pénzügyi keret időszaka során 
biztosított összeget; a finanszírozási
lehetőségek erős korlátozottságának 
tükrében arra szólít fel, hogy a COSME 
program költségvetésének legalább 60%-át 
pénzügyi eszközök rendelkezésre állítására 
fordítsák;

Or. en

Módosítás 12
Edit Herczog

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; a 
finanszírozási lehetőségek erős 
korlátozottságának tükrében arra szólít fel, 
hogy a COSME program költségvetésének 
legalább 60%-át pénzügyi eszközök 
rendelkezésre állítására fordítsák;

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
problémákat az ambiciózus COSME 
program segítségével kell megoldani; a 
finanszírozási lehetőségek erős 
korlátozottságának tükrében arra szólít fel, 
hogy a COSME program költségvetésének 
legalább 60%-át a leghatékonyabb
pénzügyi eszközök rendelkezésre állítására 
fordítsák;

Or. en

Módosítás 13
Edit Herczog

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) ne a többéves 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojektek (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) és az ITER 
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pénzügyi keret költségvetéséből 
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is,
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

projekt finanszírozása a többéves 
pénzügyi keret felső határait 
meghaladóan történjen annak biztosítása 
érdekében, hogy az esetleges 
költségtúllépések ne fenyegessék más, 
különösen a kutatási területet érintő uniós
politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását, továbbá hogy egyúttal a 
költségvetési hatóság mindkét ága 
maradéktalanul megőrizze hatásköreit; az 
elfogadásra váró teljes összeg alapján a 
finanszírozást el kell különíteni a többéves 
pénzügyi keret kötelezettségvállalási 
előirányzatain belül annak érdekében, 
hogy e projektek finanszírozását más 
uniós prioritások, például a Horizont 
2020, a COSME vagy az Erasmus 
program veszélyeztetése nélkül garantálni 
lehessen;

Or. en

Módosítás 14
Paul Rübig

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a
Galileót és a Kopernikuszt) ne a többéves 
pénzügyi keret költségvetéséből 
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is,
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojektek (például a
Galileo, a Kopernikusz és az ITER) 
finanszírozási csomagjainak meg kell 
haladniuk a többéves pénzügyi keret felső 
határát, hogy a tagállamok adott esetben 
további előirányzatokat szabadíthassanak 
fel;

Or. de

Módosítás 15
Jean-Pierre Audy
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) ne a többéves 
pénzügyi keret költségvetéséből
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is, 
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót, az ITER-t és a Kopernikuszt) a 
többéves pénzügyi keret felső határán 
felül finanszírozzák, továbbá ragaszkodik 
ahhoz is, hogy az egyéb európai uniós
programok finanszírozását és sikeres 
végrehajtását ne veszélyeztessék e 
nagyszabású projektek lehetséges 
túlköltekezései;

Or. en

Módosítás 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) ne a többéves 
pénzügyi keret költségvetéséből
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is, 
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót, az ITER-t és a Kopernikuszt) a 
többéves pénzügyi keret felső határán 
felül finanszírozzák, továbbá ragaszkodik 
ahhoz is, hogy az egyéb európai uniós
programok finanszírozását és sikeres 
végrehajtását ne veszélyeztessék e 
nagyszabású projektek lehetséges 
túlköltekezései;

Or. en

Módosítás 17
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) ne a többéves 
pénzügyi keret költségvetéséből
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is, 
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb 
uniós infrastruktúraprojekteket (például a 
Galileót és a Kopernikuszt) a többéves 
pénzügyi keret költségvetésén felül
finanszírozzák, és ragaszkodik ahhoz is, 
hogy uniós alapokat ne fordítsanak a 
túlköltekezés vagy az ITER projekt 
költségeinek fedezésére;

Or. en

Módosítás 18
Edit Herczog

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében felelősebb 
irányításra és az Unió és a tagállamok 
közötti jobb koordinációra van szükség a 
finanszírozás terén; sürgeti az uniós 
források optimális felhasználását az uniós 
hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;
arra szólít fel, hogy az európai szemeszter 
folyamata során kövessék nyomon a 
kutatási, innovációs, iparpolitikai és a kkv-
kkal kapcsolatos beruházásokat.

7. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében felelősebb 
irányításra és az Unió és a tagállamok 
közötti jobb koordinációra van szükség a 
finanszírozás terén; sürgeti az uniós 
források optimális felhasználását az uniós 
hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva, 
a tagállamokban történő megfelelő és 
sürgős végrehajtással együtt; arra szólít 
fel, hogy az európai szemeszter folyamata 
során kövessék nyomon a kutatási, 
innovációs, iparpolitikai, a kkv-kkal 
kapcsolatos, az energiaügyi és az ikt-
infrastruktúrába történő beruházásokat.

Or. en
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7. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében felelősebb 
irányításra és az Unió és a tagállamok 
közötti jobb koordinációra van szükség a 
finanszírozás terén; sürgeti az uniós 
források optimális felhasználását az uniós 
hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;
arra szólít fel, hogy az európai szemeszter 
folyamata során kövessék nyomon a 
kutatási, innovációs, iparpolitikai és a kkv-
kkal kapcsolatos beruházásokat.

7. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
végrehajtása érdekében felelősebb 
irányításra és az Unió, a tagállamok, 
valamint a régiók közötti jobb 
koordinációra van szükség a finanszírozás 
terén; sürgeti az uniós források optimális 
felhasználását az uniós hozzáadott értékre, 
a hatékony ésszerűsítésre és az áttételes 
gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva;
arra szólít fel, hogy az európai szemeszter 
folyamata során kövessék nyomon a 
kutatási, innovációs, iparpolitikai és a kkv-
kkal kapcsolatos beruházásokat.

Or. fr


