
PR\1008964HU.doc PE522.947v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2013/0242(COD)

11.11.2013

***I
JELENTÉSTERVEZET
az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” 
elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való 
részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Niki Tzavela



PE522.947v01-00 2/10 PR\1008964HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében 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. 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

az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” elnevezésű, több 
tagállam által együttesen indított programban való részvételéről szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0497),

– 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 (C7-0221/2013),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– 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 kíván 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) A 2013. […]-i […]/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 20135” 
keretprogram) a közszektoron belüli 
partnerségek megerősítésén, és ennek 
keretében az Uniónak a több tagállam 
által indított programokban a Szerződés 

(2) A 2013. […]-i […]/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020, a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) szorosabb szinergiák 
kialakításával, a koordináció fokozásával, 
valamint a nemzetközi, nemzeti és 
regionális kutatási programok közötti 
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185. cikke alapján történő részvételén 
keresztül is fokozni kívánja a kutatásra és 
az innovációra kifejtett hatását.

felesleges átfedések elkerülésével fokozni 
kívánja a kutatásra és az innovációra 
kifejtett hatását. A közszektoron belüli 
partnerségeknek – és ennek keretében az 
Uniónak a több tagállam által indított 
programokban a Szerződés 185. cikke 
alapján történő részvételének – követniük 
kell ezeket a célokat, meg kell felelniük a 
rendeletben – különösen a 20. cikkben –
meghatározott feltételeknek, és teljes 
mértékben tiszteletben kell tartaniuk a –
különösen a nyílt hozzáférésre és az 
átláthatóságra vonatkozó – általános 
alapelveket.

__________________ __________________
5 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 5 HL … [Horizont 2020 keretprogram]

Or. en

Indokolás

Kiegészítések a Horizont 2020 keretprogrammal – különösen a 28. preambulumbekezdéssel és 
a 20. cikkel – összhangban.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A részt vevő államok hozzájárulása 
elsősorban a kiválasztott projektekben részt 
vevő nemzeti metrológiai intézetek (a 
továbbiakban: NMI-k) és kijelölt intézetek
(a továbbiakban: KI-k) intézményi
finanszírozását jelenti. A részt vevő 
államok hozzájárulásának emellett 
tartalmaznia kell az EMPIK igazgatási 
költségeihez készpénzben nyújtott 
hozzájárulást is. Az Unió hozzájárulásának 
egy részét a kiválasztott projektekben részt 
vevő NMI-ktől és KI-ktől különböző 
jogalanyok támogatására kell fordítani. Az 
Unió által az EMPIK-projektekben részt 
vevő NMI-knek és KI-knek nyújtott 

(16) A részt vevő államok hozzájárulása 
elsősorban a kiválasztott projektekben részt 
vevő nemzeti metrológiai intézetek (a 
továbbiakban: NMI-k) és kijelölt intézetek
(a továbbiakban: KI-k) intézményi 
finanszírozását jelenti. A részt vevő 
államok hozzájárulásának emellett 
tartalmaznia kell az EMPIK igazgatási 
költségeihez készpénzben nyújtott 
hozzájárulást is. Az Unió hozzájárulásának 
egy részét a kiválasztott projektekben részt 
vevő NMI-ktől és KI-ktől különböző 
jogalanyok támogatására kell fordítani. Az 
Unió által az EMPIK-projektekben részt 
vevő NMI-knek és KI-knek nyújtott 
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pénzügyi hozzájárulás összegét úgy kell 
megállapítani, hogy az EMPIK-hez 
nyújtott uniós finanszírozás ne legyen 
nagyobb a részt vevő államok 
hozzájárulásánál. Tekintettel arra, hogy a 
részt vevő államok által az NMI-knek és a 
KI-knek nyújtott intézményi finanszírozás 
az EMPIK-projektek terhére elszámolt, de 
az uniós hozzájárulásból nem visszatérített 
általános költségeknek felel meg, az NMI-
k és a KI-k támogatható közvetett 
költségeire vonatkozó 
átalányfinanszírozási rátát a(z) [„Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram
(2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról szóló] 
[…]/2013/EU rendeletben megállapított 
rátától eltérően kell megállapítani. Ezt az 
átalányfinanszírozási rátát az EMKP-
projektekben részt vevő NMI-k és KI-k 
kimutatásaiban elszámolhatóként megjelölt 
összes közvetett költség alapján indokolt 
meghatározni, tekintve, hogy ezek az 
összegek stabilak, és megbízható becslését 
jelentik az EMPIK-projektekben részt vevő 
NMI-k és KI-k közvetett költségeinek.
Mivel ezek a közvetett költségek 140%-át 
teszik ki az NMI-k és a KI-k – az 
alvállalkozói szerződésekre fordított 
támogatható közvetlen költségek, valamint 
a harmadik felek által természetben 
rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
hozzájárulások nélkül számított – összes 
támogatható közvetlen költségének, az 
NMI-k és a KI-k közvetett költségeire 
vonatkozó átalányfinanszírozási rátát a(z) 
[…]/2013/EU rendeletben előírt [20%]-ról
5%-ra kell csökkenteni. Ezért az NMI-k és 
a KI-k vonatkozásában indokolt eltérni az 
említett rendelet 24. cikkétől. Az EMPIK-
projektekben részt vevő többi jogalany 
számára az említett rendelet szerint 
indokolt finanszírozást biztosítani.

pénzügyi hozzájárulás összegét úgy kell 
megállapítani, hogy az EMPIK-hez 
nyújtott uniós finanszírozás ne legyen 
nagyobb a részt vevő államok 
hozzájárulásánál. Tekintettel arra, hogy a 
részt vevő államok által az NMI-knek és a 
KI-knek nyújtott intézményi finanszírozás 
az EMPIK-projektek terhére elszámolt, de 
az uniós hozzájárulásból nem visszatérített 
általános költségeknek felel meg, az NMI-
k és a KI-k támogatható közvetett 
költségeire vonatkozó 
átalányfinanszírozási rátát a(z) [„Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram
(2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról szóló] 
[…]/2013/EU rendeletben megállapított 
rátától eltérően kell megállapítani. Ezt az 
átalányfinanszírozási rátát az EMKP-
projektekben részt vevő NMI-k és KI-k 
kimutatásaiban elszámolhatóként megjelölt 
összes közvetett költség alapján indokolt 
meghatározni, tekintve, hogy ezek az 
összegek stabilak, és megbízható becslését 
jelentik az EMPIK-projektekben részt vevő 
NMI-k és KI-k közvetett költségeinek.
Mivel ezek a közvetett költségek 140%-át 
teszik ki az NMI-k és a KI-k – az 
alvállalkozói szerződésekre fordított 
támogatható közvetlen költségek, valamint 
a harmadik felek által természetben 
rendelkezésre bocsátott és nem a 
kedvezményezett helyiségeiben felhasznált 
hozzájárulások nélkül számított – összes 
támogatható közvetlen költségének, az 
NMI-k és a KI-k közvetett költségeire 
vonatkozó átalányfinanszírozási rátát a(z) 
[…]/2013/EU rendeletben előírt [25%]-ról
5%-ra kell csökkenteni. Ezért az NMI-k és 
a KI-k vonatkozásában indokolt eltérni az 
említett rendelet 24. cikkétől. Az EMPIK-
projektekben részt vevő többi jogalany 
számára az említett rendelet szerint 
indokolt finanszírozást biztosítani.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EMPIK-hez az Unió – az EFTA-
előirányzatokat is beleszámítva –
legfeljebb 300 millió EUR összegben 
nyújthat pénzügyi hozzájárulást. A 
hozzájárulást – a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának vi. alpontjával, valamint 60. és 
61. cikkével összhangban – az Unió 
általános költségvetésének a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló, 
a(z) […]/2013/EU határozattal létrehozott 
egyedi program érintett részeihez rendelt 
előirányzatai terhére kell kifizetni.

(1) Az EMPIK-hez az Unió – az EFTA-
előirányzatokat is beleszámítva –
legfeljebb 300 millió EUR összegben 
nyújthat pénzügyi hozzájárulást. A 
hozzájárulást – a 966/2012/EU, Euratom-
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának vi. alpontjával, valamint 60. és 
61. cikkével összhangban – az Unió 
általános költségvetésének a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtását szolgáló, 
a(z) […]/2013/EU határozattal létrehozott 
egyedi program érintett részeihez rendelt 
előirányzatai terhére kell kifizetni, 
különösen pedig a következő kihívások és 
témák számára elkülönített előirányzatok 
terhére: vezető szerep a 
nanotechnológiák, fejlett anyagok, 
biotechnológia, valamint fejlett gyártási és 
feldolgozási technológiák terén; az 
élethosszig tartó egészség és jólét javítása; 
az élelmezésbiztonság javítása, 
fenntartható mezőgazdaság létrehozása, a 
tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság 
fejlesztése; áttérés egy megbízható, 
fenntartható és versenyképes 
energiarendszerre; erőforrás-hatékony, 
környezetbarát, biztonságos és 
fennakadások nélküli európai közlekedési 
rendszer megvalósítása; valamint 
erőforrás-hatékony, az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság 
megvalósítása és fenntartható 
nyersanyagellátás biztosítása.

Or. en

Indokolás

A szöveg kiegészítése annak pontosítása érdekében, hogy a Horizont 2020 keretprogram 
költségvetésének mely részéből származik az uniós támogatás – lásd a pénzügyi kimutatást.
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. a különböző technológiai szinteken 
zajló, a részt vevő államok 
kiegyensúlyozott és integrált metrológiai 
rendszerének megteremtését célzó 
metrológiai kapacitásépítési 
tevékenységeket.

1.5. a különböző technológiai szinteken 
zajló, a részt vevő államok 
kiegyensúlyozott és integrált metrológiai 
rendszerének megteremtését célzó, 
valamint a metrológia terén tudományos 
és műszaki kapacitásuk elősegítését 
lehetővé tevő metrológiai kapacitásépítési 
tevékenységeket.

Or. en
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INDOKOLÁS

A metrológia, a mérés tudománya csúcstechnológiára épülő világunk meghatározó eleme. Az 
EMPIK átfogó célkitűzése metrológiai megoldások kidolgozása az innováció és az ipar 
versenyképességének támogatása érdekében, valamint mérési technológiák rendelkezésre 
bocsátása az egészségüggyel, a környezetvédelemmel, az energetikával és más területekkel 
összefüggő társadalmi kihívások megoldása érdekében, ideértve a szakpolitikák 
kialakításának és végrehajtásának támogatását is. A javaslat egyik fontos célkitűzése olyan 
integrált európai metrológiai kutatási rendszer létrehozása, amely rendelkezik a szükséges 
kritikus tömeggel, és regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten egyaránt aktív 
szerepet vállal. 

Az előadó üdvözli az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” 
elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való részvételéről szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot, amely a Horizont 
2020 keretében az innovációs beruházási csomag fontos része.

Az előadó megvizsgálta a Bizottság javaslatát, és javasolja az azonosított műszaki kérdések 
néhány ponton történő módosítását.


