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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a több tagállam által közösen indított, a kutatást végző kis- és középvállalkozások 
támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0493),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
185. cikkére és 188. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0220/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013…-i .../2013/EU rendeletével20

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célja, hogy a közszektoron 
belüli társulások megerősítése által
nagyobb hatást gyakoroljon a kutatásra és 

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013…-i .../2013/EU rendeletével20

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célja, hogy nagyobb hatást 
gyakoroljon a kutatásra és az innovációra a 
nemzetközi, nemzeti és regionális kutatási 

                                               
1 HL C...
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az innovációra, például az EUMSZ 185. 
cikke értelmében vett, több tagállam által 
indított programokban való uniós részvétel 
révén.

programok vonatkozásában szorosabb 
szinergiák kialakításával, az 
összehangoltság növelésével és a 
felesleges kettőződések elkerülésével. A 
közszektoron belüli, például az EUMSZ 
185. cikke értelmében vett, több tagállam 
által indított programokban való uniós 
részvétel révén alakult társulásoknak meg 
kell valósítaniuk e célokat, meg kell 
felelniük a rendeletben – és különösen 
annak 26. cikkében – előírt feltételeknek, 
és teljes mértékben be kell tartaniuk a 
Horizont 2020 általános alapelveit.

__________________ __________________
20 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 20 HL … [Horizont 2020 keretprogram]

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európa 2020 stratégiával, a 
kapcsolódó „Innovatív Unió” elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel,25 valamint a 
„Megerősített partnerség az európai 
kutatási térségben a kiválóság és a 
növekedés támogatására” című 
közleménnyel26 összhangban álló 
Eurostars 2 program (a továbbiakban: 
Eurostars 2) célja a különböző területeken 
kutatást végző kkv-k támogatása a 
piacorientált kutatási projektjeik 
társfinanszírozása révén, célterülettől 
függetlenül. A program a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott „vezető 
szerep az alaptechnológiák területén” 
célkitűzés keretében végrehajtott 
tevékenységekkel kombinálva hozzájárul 
majd a keretprogram „Ipari vezető szerep” 
részének végrehajtásához, amelynek célja, 
hogy felgyorsítsa az olyan technológiák és 

(7) Az Európa 2020 stratégiával, a 
kapcsolódó „Innovatív Unió” elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéssel,25 valamint a 
„Megerősített partnerség az európai 
kutatási térségben a kiválóság és a 
növekedés támogatására” című 
közleménnyel26 összhangban álló 
Eurostars 2 program (a továbbiakban: 
Eurostars 2) célja a különböző területeken 
kutatást és fejlesztést végző kkv-k 
támogatása a piacorientált kutatási 
projektjeik társfinanszírozása révén, 
célterülettől függetlenül. A program a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
meghatározott „vezető szerep az 
alaptechnológiák területén” célkitűzés 
keretében végrehajtott tevékenységekkel 
kombinálva hozzájárul majd a 
keretprogram „Ipari vezető szerep” 
részének végrehajtásához, amelynek célja, 
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innovatív megoldások kifejlesztését, 
amelyekre a jövő vállalkozásai 
támaszkodhatnak, és amelyek az innovatív 
európai kkv-kat segítik abban, hogy 
világviszonylatban vezető cégekké 
fejlődjenek. Az előző Eurostars 
programhoz képest előrelépés, hogy az 
Eurostars 2 esetében lerövidül a 
támogatások odaítélésre szánt időtartam, 
továbbá erősebb integráció és átláthatóbb 
és hatékonyabb igazgatási struktúra jön 
létre, ami végső soron a kutatást végző 
kkv-k javát szolgálja.

hogy felgyorsítsa az olyan technológiák és 
innovatív megoldások kifejlesztését, 
amelyekre a jövő vállalkozásai 
támaszkodhatnak, és amelyek az innovatív 
európai kkv-kat segítik abban, hogy 
világviszonylatban vezető cégekké 
fejlődjenek. Az előző Eurostars 
programhoz képest előrelépés, hogy az 
Eurostars 2 esetében lerövidül a 
támogatások odaítélésre szánt időtartam, 
továbbá erősebb integráció és átláthatóbb 
és hatékonyabb igazgatási struktúra jön 
létre, ami végső soron a kutatást és 
fejlesztést végző kkv-k javát szolgálja.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final, 2010. október 6. 25 COM(2010)0546, 2010. október 6.
26 COM(2012) 392 final, 2012. július 17. 26 COM(2012)0392, 2012. július 17.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2012. június 22-én Budapesten tartott 
EUREKA miniszteri konferencia támogatta 
az Eurostars 2 programra vonatkozóan 
felvázolt stratégiai jövőképet (a 
továbbiakban: budapesti dokumentum). A 
miniszterek vállalták, hogy 2013-as 
lezárása után támogatni fogják az Eurostars 
közös programnak a „Horizont 2020” 
keretprogram időtartama alatti folytatását. 
Ennek érdekében megerősített partnerséget 
hoznak létre, amely meghatározza az 
Eurostars közös program időközi 
értékelésében megfogalmazott ajánlások 
nyomán megteendő lépéseket. A budapesti 
dokumentum két fő célkitűzést fogalmaz 
meg az Eurostars 2 számára. Az első egy 
struktúra-orientált célkitűzés, amely a 

(8) A 2012. június 22-én Budapesten tartott 
EUREKA miniszteri konferencia támogatta 
az Eurostars 2 programra vonatkozóan 
felvázolt stratégiai jövőképet (a 
továbbiakban: budapesti dokumentum). A 
miniszterek vállalták, hogy 2013-as 
lezárása után támogatni fogják az Eurostars 
közös programnak a „Horizont 2020” 
keretprogram időtartama alatti folytatását. 
Ennek érdekében megerősített partnerséget 
hoznak létre, amely meghatározza az 
Eurostars közös program időközi 
értékelésében megfogalmazott ajánlások 
nyomán megteendő lépéseket. A budapesti 
dokumentum két fő célkitűzést fogalmaz 
meg az Eurostars 2 számára. Az első egy 
struktúra-orientált célkitűzés, amely a 



PE522.920v01-00 8/14 PR\1008853HU.doc

HU

nemzeti kutatási programoknak a 
finanszírozás területén történő jobb 
szinkronizálására és összehangolására 
irányul, ami az európai kutatási térség 
tagországok általi megvalósításának 
központi eleme. A második célkitűzés a 
tartalommal kapcsolatos, amely a 
transznacionális kutatási és innovációs 
projektekben részt vevő, kutatást végző 
kkv-k támogatására irányul. A budapesti 
dokumentum felkéri az Uniót a 
programban való részvételre.

nemzeti kutatási programoknak a 
finanszírozás területén történő jobb 
szinkronizálására és összehangolására 
irányul, ami az európai kutatási térség 
EUREKA-tagországok általi 
megvalósításának központi eleme. A 
második célkitűzés a tartalommal 
kapcsolatos, amely a transznacionális 
kutatási és innovációs projektekben részt 
vevő, kutatást és fejlesztést végző kkv-k 
támogatására irányul. A budapesti 
dokumentum felkéri az EU-t az 
Eurostars 2-ben való részvételre.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az egyszerűsítés céljának 
megfelelően valamennyi fél 
adminisztrációs és bürokratikus terheit 
csökkenteni kell. Kerülni kell a kettős 
ellenőrzéseket, valamint a kiterjedt 
dokumentációk és jelentések készítését.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely 
tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogrammal társult ország jogosult az 
Eurostars 2 programban való részvételre.

(11) A „Horizont 2020” keretprogram és az 
EUREKA célkitűzéseivel összhangban 
bármely tagállam, bármely EUREKA-
tagország és az EUREKA programmal
társult európai és Európán kívüli, az 
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Unióval tudományos és technológiai 
megállapodást kötött ország jogosult az 
Eurostars 2 programban való részvételre.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottság időközi, valamint végső 
értékelést végez, különösen az Eurostars 2 
minőségéről és hatékonyságáról, a 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
irányában elért előrehaladásról, valamint 
jelentést készít ezen értékelésekről.

(22) A Bizottság és a tagállamok közösen 
időközi, valamint végső értékelést 
végeznek, különösen az Eurostars 2 
minőségéről és hatékonyságáról, a 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
irányában elért előrehaladásról, valamint 
jelentést készít ezen értékelésekről.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat megállapítja a több tagállam 
által közösen indított, a kutatást végző kis-
és középvállalkozások (kkv-k) támogatását 
célzó második kutatási-fejlesztési 
programban (a továbbiakban: 
„Eurostars 2”) történő uniós részvétel 
szabályait és feltételeit.

Ez a határozat megállapítja a több tagállam 
által közösen indított, a kutatást és 
fejlesztést végző kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) támogatását 
célzó második kutatási-fejlesztési 
programban (a továbbiakban: 
„Eurostars 2”) történő uniós részvétel 
szabályait és feltételeit.

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely más tagállam és a(z) 
…/2013/EU rendelettel létrehozott 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogrammal (2014–2020) (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) társult bármely más ország
részt vehet az Eurostars 2 programban, 
amennyiben teljesíti az e határozat 6. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
feltételeket. A feltételeket teljesítő 
tagállamokat és társult országokat e 
határozat alkalmazásában részt vevő 
államoknak kell tekinteni.

(2) Bármely más tagállam, bármely 
EUREKA-tagország és az EUREKA 
programmal társult európai és Európán 
kívüli, az Európai Unióval tudományos és 
technológiai megállapodást kötött ország
részt vehet az Eurostars 2 programban, 
amennyiben teljesíti az e határozat 6. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
feltételeket. A feltételeket teljesítő 
tagállamokat, EUREKA-tagországokat és 
társult országokat e határozat 
alkalmazásában részt vevő államoknak kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió maximális pénzügyi 
hozzájárulása az Eurostars 2 programhoz –
ideértve az EFTA-előirányzatokat is – 287 
millió EUR.30 A hozzájárulást a(z) 
…/2013/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
érintett részeihez az Európai Unió általános 
költségvetéséből elkülönített költségvetési 
előirányzatból kell kifizetni a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 60. 
és 61. cikkének megfelelően.

(1) Az Unió maximális pénzügyi 
hozzájárulása az Eurostars 2 programhoz –
ideértve az EFTA-előirányzatokat is – 287 
millió EUR30, amely magában foglalja a 
központi adminisztratív költségeket és a 
működési költségeket is. A hozzájárulást 
a(z) …/2013/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
érintett részeihez az Európai Unió általános 
költségvetéséből elkülönített költségvetési 
előirányzatból, különösképpen a II. 
pilléren belüli, „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” cím alatt 
elkülönített összegekből kell kifizetni a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
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(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 60. 
és 61. cikkének megfelelően.

__________________ __________________
30 Az összeg indikatív jellegű és a Kutatási 
és Innovációs Főigazgatóságnak a 2. rész 
(Ipari vezető szerep) „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” célkitűzése 
tekintetében nyújtott végleges összegen 
múlik, amelyet a költségvetési hatóság 
hagy jóvá a pénzügyi kimutatás végső 
változatában.

30 Az összeg indikatív jellegű és a Kutatási 
és Innovációs Főigazgatóságnak a 2. rész 
(Ipari vezető szerep) „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” célkitűzése 
tekintetében nyújtott végleges összegen 
múlik, amelyet a költségvetési hatóság 
hagy jóvá a pénzügyi kimutatás végső 
változatában.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 2%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási költségeihez való 
hozzájárulásként felhasználni. A részt vevő 
országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához szükséges többi igazgatási 
költséget.

(3) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb 6%-át lehet az Eurostars 2 
igazgatási és (a projekt értékelésének 
költségeit jelentő) működési költségeihez 
való hozzájárulásként felhasználni. A részt 
vevő országok fedezik az Eurostars 2 
végrehajtásához nemzeti szinten szükséges 
igazgatási költséget.

Or. en

Indokolás

Indokolás: Az ESE által végzett központi adminisztráció, valamint a központilag végzett 
projektértékelések költségeket generálnak. Az egyszerűsítés céljából ezeket a költségeket az 
uniós hozzájárulásból kell fedezni, nem pedig több mint 30 tagállam között megosztani. 
Cserébe a tagállamok fizetik saját finanszírozási szerveik adminisztratív költségeit. Ily módon 
az is megelőzhető, hogy az egész hálózat működését akadályozza, ha egy tagállam késlelteti 
befizetéseit (4% adminisztratív kiadás + 2% értékelés).
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a részt vevő országok az EUREKA 
titkárságán (a továbbiakban: ESE) 
keresztül bizonyítják, hogy a program-
/kutatási témák megfelelnek a Horizont 
2020 keretprogramban foglalt kutatási 
prioritásoknak és az Eurostars 2 alulról 
felfelé építkező megközelítésének;

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a részt vevő országok az ESE-n 
keresztül bizonyítják, hogy a Horizont 
2020 keretprogramra vonatkozó általános 
alapelveket tiszteletben tartják;

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a részt vevő országok az ESE-n 
keresztül bizonyítják, hogy a Horizont 
2020 keretprogram 20. cikkében előírt 
feltételeket betartják.

Or. en
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hatáskör-átruházási megállapodás 
tartalmazza a Bizottság, az ESE és a 
tagállamok feladat- és felelősségi 
köreinek egyértelmű meghatározását, 
amely során bármely kettőződés 
kerülendő.

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság dönthet úgy, hogy saját 
maga végzi el az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket.

(2) A Bizottság dönthet úgy, hogy saját 
maga végzi el az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket. Ilyen ellenőrzéseket csak 
megfelelően indokolt esetben, az érintett 
felekkel együttműködve végeznek el.

Or. en

Indokolás

Indokolás: Általában szükségtelen és csupán bürokráciát eredményez, ha a Bizottság olyan 
ellenőrzéseket végez, amelyeket a nemzeti finanszírozó szerv már elvégzett, illetve ha olyan 
eseteket vizsgál, amelyekhez nem fér kétség. Az önkényesség benyomásának elkerülése 
érdekében a Bizottságnak indokolnia kell, miért óhajt kiegészítő ellenőrzéseket végezni. 
Kiegészítő ellenőrzéseket csak kellően indokolt esetben, valamint nem minden országra és 
nem általában a résztvevőkre kiterjedően lehet végezni.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az Eurostars 2 időközi értékelését. 
A Bizottság jelentést készít erről az 
értékelésről, amelybe belefoglalja 
következtetéseit és észrevételeit. A 
Bizottság 2018. június 30-ig benyújtja ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A Bizottság és a tagállamok 2017. 
december 31-ig közösen elvégzik az 
Eurostars 2 időközi értékelését. A 
Bizottság jelentést készít erről az 
értékelésről, amelybe belefoglalja 
következtetéseit és észrevételeit. A 
Bizottság 2018. június 30-ig benyújtja ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en


