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RÖVID INDOKOLÁS

Az új költségvetési rendelet fő céljai nagy vonalakban összhangban vannak az uniós politikák 
általános céljaival, és egyidejűleg biztosítják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének érvényesülését.

A költségvetési rendelet – a végrehajtási szabályokkal, a többéves pénzügyi kerettel, valamint 
az éves költségvetésekkel együtt – közvetlen hatást gyakorol az európai kutatási, fejlesztési és 
innovációs politikára. A költségvetési rendelet egyik fő céljának a pénzügyi 
elszámoltathatóság elvei és a kedvezményezettek számára biztosított rugalmasság közötti 
megfelelő egyensúly megteremtését kell tekinteni.
Az ITRE előadója ezért üdvözli a költségvetési rendeletre vonatkozó szabályoknak a 
programok és projektek teljes életciklusát (alkalmazás, értékelés és irányítás) átfogó 
adminisztratív és pénzügyi egyszerűsítésére irányuló fokozódó erőfeszítéseket, ami 
elsődlegesen az érintettek előnyére válhat. A kutatás bizonytalan jellegű és belső 
kockázatokat hordozó folyamat, és az eredményalapú finanszírozás a kevésbé kockázatos 
projektekre és a piacorientált kutatásra korlátozhatja a kutatási projektek körét, ami 
akadályozná az EU kiválóságra és határterületi kutatásokra irányuló törekvéseit.

Az utóbbi években a költségvetési rendelet túlságosan merev értelmezése sajnos 
kockázatkerülő magatartáshoz vezetett, a kutatási programokban részt vevők iránt pedig nulla 
fokú volt a bizalom, ami csökkentette a végrehajtás hatékonyságát. Ez a gond több 
nyilatkozatban és állásfoglalásban is megjelent – így a „Bízz a kutatókban!” 
kezdeményezésről szóló nyilatkozatban és az EP 2010. november 11-i, a kutatási 
keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló állásfoglalásában (2010/2079/(INI)) 
–, és sürgetővé vált az igény megfelelő, a keretprogrammal és más európai uniós 
finanszírozási eszközökkel kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív előírások egyszerűsítését 
szolgáló lépések megtétele iránt.
A kutatás finanszírozásának Európában a kölcsönös bizalom és a felelős partnerség felé kell 
elmozdulnia, továbbá a résztvevőkkel szemben valamennyi szakaszban kockázattűrő 
magatartást kell tanúsítani, rugalmas – a nemzeti szabályozásokkal és gyakorlatokkal 
összhangban levő – uniós szabályok alkalmazásával. A kutatásfinanszírozás értékelésekor a 
kutatás jellegéből kell kiindulni, kiválóságára, relevanciájára és hatására összpontosítva.

Egyszerűsítés
Az előadó üdvözli a szabályok és eljárások további egyszerűsítésére és harmonizálására 
irányuló javaslatokat. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni szükséges, hogy az 
egyszerűsítés nem különálló cél, hanem inkább az uniós kutatásfinanszírozás vonzerejének és 
elérhetőségének biztosítására szolgáló eszköz, illetve hogy az egyszerűsítő intézkedéseknek a 
tévedések elkerülését is nagyban szolgálniuk kell. Az előadó egyetért azzal, hogy az 
ellenőrzésekkel és garanciákkal kapcsolatos előírásokra szükség van a költségvetési fegyelem 
és a jó pénzügyi irányítás kultúrájának fenntartása végett, másfelől azonban az adminisztratív 
terheknek arányban kell állniuk a pénzügyi kockázatokkal, illetve tekintettel kell lenniük 
bizonyos területek – köztük a kutatás – sajátosságaira.

Az egyszerűsítés érdekében – az egyösszegű vagy átalányfinanszírozás formájában 
megvalósuló működési célú támogatások esetében – az előadó hangsúlyozza, hogy a 
támogatások fokozatos csökkentését előíró szabályt ki kell vezetni a rendszerből, és felkéri a 
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Bizottságot, hogy egyértelműsítse tovább az egyösszegű támogatások és az 
átalányfinanszírozás igénybevételével kapcsolatos terminológiát, illetve könnyítse meg ezek 
igénybevételét; véleménye szerint az egyösszegű és átalányalapú kifizetéseket kivételes 
esetekre kellene korlátozni és önkéntes alapon, csakis indokolt esetekben szabad élni velük.

Az előfinanszírozásból származó kamatokra érvényes szabályok
Az előadó támogatja az előfinanszírozásból eredő kamatköltség visszatérítésére vonatkozó 
kötelezettség azonnali megszüntetését, valamint az elkülönített kamatozó számlák nyitására 
vonatkozó kötelezettség visszavonását. Az e kamat beszedésével járó igazgatási terhek nem 
állnak arányban a kitűzött céllal, ezért hatékonyabb lenne, ha engedélyeznék a keletkezett 
kamatok újrafelhasználását a kedvezményezettek által irányított programok javára. 

Támogatások
A támogatások meghatározását egyértelműsíteni szükséges, az adminisztratív terheket pedig 
csökkenteni kell. A támogatások kezelésének javítása és az eljárások egyszerűsítése 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a támogatások odaítélése az intézmények határozata vagy 
a kedvezményezettel kötött írásos megállapodás alapján történjen.
Elfogadható hibakockázat

A kutatás és az innováció természeténél fogva kockázatokat hordoz magában, és az 
elfogadható kockázat megfelelő szintjének megállapítása kulcsfontosságú az uniós szintű 
sikeres kutatási és innovációs politika számára. Az elfogadható hibakockázat fogalmának 
bevezetése a költségvetési rendeletbe üdvözlendő előrelépés, amely hozzájárulhat a 
bonyolultság szintjének és az utólagos ellenőrzések számának a csökkenéséhez, a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a megfelelő ellenőrzések helyes egyensúlyának 
megteremtéséhez, valamint a pénzügyi irányítás egyszerűsítéséhez. Ezenkívül a Bizottságnak 
arról is gondoskodnia kell, hogy mindent megtegyenek a belső hibakockázat csökkentése 
érdekében.
Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a részvételi szabályokat egységesen értelmezzék 
és alkalmazzák, és hogy e szabályok tekintetbe vegyék a K+F gyakorlatának lényeges 
jellemzőit. Az előadó ezért felszólít a hibák alapos elemzésére és megnevezésére, illetve 
orvoslásuk érdekében a megfelelő lépések megtételére; ugyancsak szükségesnek tartja, hogy a 
költségvetési rendelet szövegében a hibák egyértelműbb meghatározást kapjanak.

Az előadó egyetért azzal, hogy a költségvetési rendeletben a díjakra vonatkozó intézkedések 
elkülönülten jelenjenek meg. A díjak alkalmazását ösztönözni szükséges, de azok nem 
helyettesíthetik a megfelelően strukturált finanszírozást.

MÓDOSÍTÁSOK

 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(4a) Az uniós kutatási keretprogramok 
tekintetében a szabályok és eljárások 
további egyszerűsítésére és 
harmonizálására van szükség, az Európai 
Parlament 2010. november 11-i, a 
kutatási keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló állásfoglalásában1, 
továbbá a 7. keretprogram időközi 
értékelését végző szakértői csoport 2010. 
november 12-én az 1982/2006/EK 
határozat 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján közzétett záró jelentésében 
megfogalmazottaknak megfelelően;
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament 2010. november 11-i, a kutatási keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló állásfoglalása (2010/2079(INI)) felszólított a költségvetési 
rendeletben szereplő szabályok és eljárások egyszerűsítésére és harmonizálására.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) pontos, összhangban lévő és átlátható 
ellenőrzési szabályok, figyelemmel a részt 
vevő felek jogaira;

Or. en

Indokolás

A Parlament 2010. november 11-i, a kutatási ügyek egyszerűsítéséről szóló jelentésének 
(2010/2079/(INI)) 29. pontjában kérte, hogy állapítsanak meg pontos, összhangban lévő és 
átlátható – a részt vevő felek jogait tiszteletben tartó – ellenőrzési szabályokat; az említett 
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elveknek a költségvetés végrehajtásának belső ellenőrzési folyamata szerves részét kell 
képezniük.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogalkotó hatóság az EUMSZ 322. 
cikkében megállapított eljárás szerint a 
költségvetés megfelelően aggregált 
szintjén meghatározza az elfogadható 
hibakockázat mértékét. Az erre vonatkozó 
határozatot az éves mentesítési eljárás 
során figyelembe kell venni, a 157. cikk 
(2) bekezdésével összhangban.

Felülvizsgált vagy új kiadásokra 
vonatkozó javaslatok benyújtásakor a 
Bizottságnak vizsgálnia, értékelnie és 
szükség esetén módosítania kell a 
kockázatkezelés rendszerét. A 
Bizottságnak továbbá – világos 
módszertan alapján – az egyes 
előirányzatok és az egyes tagállamok 
vonatkozásában külön-külön értékelnie 
kell a hibakockázat vagy a javasolt 
jogszabálynak való meg nem felelőség 
szintjét is.

Or. en

Indokolás

A BUDG bizottság a 29. cikkben szereplő elfogadható hibakockázat tekintetében új szövegre 
tett javaslatot. Ez a szöveg alapul szolgálhat az elfogadható hibakockázat fogalmának új 
meghatározásához, de a Bizottság javaslatát is alaposan meg kell vizsgálni, illetve szükség 
esetén korszerűsíteni kell. Az elfogadható hibakockázat fogalma nem szorítkozhat a meg nem 
felelőségre, hanem tartalmaznia kell – különösen a kutatásról szólva – a belső kockázatot is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogadható hibakockázat szintje a 
kontrolltevékenységek költség-haszon 
elemzésén alapul. A tagállamok és az 55. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett szervezetek és személyek kérésre 
tájékoztatják a Bizottságot a 
kontrolltevékenységek általuk viselt 

Ha a program végrehajtása során a 
hibaarány vagy a meg nem felelőség 
szintje folyamatosan magasabb a 
költségviselésre vonatkozó javaslatban 
szereplő kockázati szintnél, a Bizottságnak 
számba kell vennie az ellenőrzési 
rendszerek gyenge pontjait és elemeznie 
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költségeiről, valamint az uniós 
költségvetésből finanszírozott 
tevékenységek számáról és méretéről.

kell az elképzelhető korrekciós 
intézkedések költségét és hasznait, majd 
meg kell tennie a megfelelő lépéseket, 
amelyek lehetnek az alkalmazandó 
előírások egyszerűsítése, a program 
átalakítása, az ellenőrzések 
megszigorítása vagy szükség esetén a 
tevékenység befejezése is.

Or. en

Indokolás

A meg nem felelőség vagy a hibaarány folyamatosan magas szintjét egyértelműen körül kell 
írni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogadható hibakockázat szintjét 
szorosan nyomon kell követni, és a 
kontrollkörnyezet jelentős változása esetén 
felül kell vizsgálni.

törölve

Or. en


