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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 Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0496),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
első bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C7-0257/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …..-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet20 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …..-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet20 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
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innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió e társulásokban 
való részvétele a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat 
értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg

innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a magánberuházások 
mozgósításához és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az említett partnerségeknek 
hosszú távú elköteleződésen, többek között 
valamennyi partner kiegyensúlyozott 
hozzájárulásán kell alapulniuk, 
elszámoltathatónak kell lenniük 
célkitűzéseik elérése tekintetében és 
összhangban kell állniuk az Unió 
kutatással, fejlesztéssel és innovációval 
kapcsolatos stratégiai céljaival. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitottnak, átláthatónak, 
eredményesnek és hatékonynak kell 
lennie, és az egyes területeken 
tevékenykedő szereplők széles köre 
számára lehetőséget kell adnia a 
részvételre. Az Unió e társulásokban való 
részvétele a Szerződés 187. cikke alapján, 
az 1982/2006/EK határozat értelmében 
létrehozott közös vállalkozásoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában 
valósulhat meg.

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

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés nyomatékosítja azokat a fontos elveket, amelyekről a Horizont 2020 
tárgyalásain a közös technológiai kezdeményezések és azok várható eredményei 
vonatkozásában megállapodás született. Összhangban a keretprogram (40) 
preambulumbekezdésével.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozatnak21

megfelelően a „Horizont 2020” 
keretprogramban létrehozott közös 
vállalkozások részesíthetők támogatásban, 
az említett határozatban rögzített 
feltételeknek megfelelően.

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló 2013.….-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek és a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozatnak21

megfelelően a „Horizont 2020” 
keretprogramban létrehozott közös 
vállalkozások részesíthetők támogatásban, 
az említett rendeletben és határozatban, 
különösen a keretprogram 25. cikkében
rögzített feltételeknek megfelelően.

__________________ __________________
21 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

21 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 25. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
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teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
elvét alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág széles körű részvételét.

teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
keretprogramban megállapított elvét 
alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág és a kkv-k lehető 
legszélesebb körű részvételét.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés nyomatékosítja azokat a fontos elveket, amelyekről a Horizont 2020 
tárgyalásain a közös technológiai kezdeményezések és azok várható eredményei 
vonatkozásában megállapodás született, különösen a 25. cikk, valamint a részvétel 
kiszélesítéséről szóló 14. cikk és a 25. cikk kkv-król szóló (3) bekezdése tekintetében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A maximális hatás elérése érdekében a 
Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak 
erős szinergiát kell kialakítania a többi 
uniós programmal, például az oktatás, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kis- és középvállalkozások terén, valamint 
a kohéziós politika és a vidékfejlesztés 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák kontextusában.

(16) A keretprogram általános elveivel 
összhangban és a maximális hatás elérése 
érdekében a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozásnak erős szinergiát kell 
kialakítania a többi uniós programmal, 
például az oktatás, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kis- és 
középvállalkozások terén, valamint a 
kohéziós politika és a vidékfejlesztés 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák kontextusában.

Or. en
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Indokolás

A keretprogram 20. és 21. cikkével összhangban.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Céljai eléréshez a közös 
vállalkozásnak főként nyílt, versenyszerű 
pályázati felhívás alapján kell pénzügyi 
támogatást kell nyújtania a résztvevőknek.

(20) Céljai eléréshez a közös 
vállalkozásnak nyilvános és átlátható 
eljárások során, főként ösztöndíjak 
formájában, nyílt és versenyszerű felhívás 
alapján kell az intézkedésekhez való uniós 
hozzájárulást nyújtania a résztvevőknek.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való tervezett eltérés a sajátos 
működési szükségletek miatt indokoltnak 
tűnik.

Or. en

Indokolás

Az előadó már most szeretné leszögezni, hogy a tervezett eltérés elfogadhatónak tűnik. A 
magánberuházások mozgósítását eredményező hatás optimális szintje érdekében a BBI-nek a 
bioalapú iparágak területére vonatkozó, nem innovációs intézkedések tekintetében a 
résztvevők alábbi típusaira kell korlátoznia az uniós finanszírozást: kkv-k; közép- és 
felsőoktatási intézmények; non-profit jogi személyek, ideértve azokat is, amelyek egyik fő 
célkitűzésükként kutatást vagy technológiai fejlesztést végeznek; a Közös Kutatóközpont; az 
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európai érdekű nemzetközi szervezetek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A BBI Közös Vállalkozásnak 
átlátható módon kell működnie, minden 
rendelkezésre álló, vonatkozó információt 
biztosítva megfelelő szervei számára és 
hasonlóképpen előmozdítva 
tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló, 
2013.….-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet és különösen a 
„Horizont 2020” egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013.….-i …/2013 
tanácsi határozat …. részének
végrehajtásához.

a) hozzájárul a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló, 
2013.….-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtásához és 
foglalkozik különösen „Horizont 2020” 
egyedi program létrehozásáról szóló, 
2013.….-i …/2013 tanácsi határozat II.1. 
és III.2. részében megállapított kutatási és 
innovációs prioritásokkal.

Or. en

Indokolás

A kiegészítések célja annak egyértelműsítése, hogy a közös technológiai kezdeményezésnek a 
Horizont 2020 programban megfogalmazott kutatási és innovációs célkitűzéseket kell 
követnie.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 1000 millió EUR. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
60. és 61. cikkében meghatározott, a 
rendelet 209. cikkében említett szervekre 
vonatkozó rendelkezések szerint.

(1) Az igazgatási költségekre és a 
működési költségekre a BBI Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
maximális összege, beleértve az EFTA 
előirányzatokat is, 1000 millió EUR. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz, és különösen a „Vezető 
szerep az alap- és ipari technológiák 
területén” és az „Élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás, 
valamint a biogazdaság” elnevezésű 
konkrét célkitűzésekhez rendelt 
előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában, 
60. és 61. cikkében meghatározott, a 
rendelet 209. cikkében említett szervekre 
vonatkozó rendelkezések szerint.

Or. en

Indokolás

A kiegészítések célja annak egyértelműsítése, honnan származnak valójában az előirányzatok, 
lásd a pénzügyi kimutatást.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A BBI Közös Vállalkozás Uniótól 
eltérő tagja minden év január 31-ig 
beszámol a BBI Közös Vállalkozás 
irányító testületének az egyes korábbi 
pénzügyi években nyújtott, a (2) bekezdés 

(3) A BBI Közös Vállalkozás Uniótól 
eltérő tagja minden év január 31-ig 
beszámol a BBI Közös Vállalkozás 
irányító testületének az egyes korábbi 
pénzügyi években nyújtott, a (2) bekezdés 
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szerinti hozzájárulások értékéről. szerinti hozzájárulások értékéről. Az 
államok képviselőinek csoportját szintén 
megfelelő időben értesítik.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) idevágó nemzeti és regionális kutatási és 
innovációs programok állása, az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve az idevágó 
technológiák bevezetését;

a) idevágó nemzeti és regionális kutatási és 
innovációs programok állása, az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve az idevágó 
technológiák bevezetését a szinergiák 
létrejöttének lehetővé tétele és az átfedések 
elkerülése érdekében;

Or. en
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Az előadó üdvözli – a Horizont 2020 keretprogramon belüli innovációs beruházási csomag 
fontos részeként – a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatot. Ez a közös vállalkozás az elmúlt évek tapasztalataira támaszkodik, 
amikor is az EU sokféle olyan projektet finanszírozott, melyek hozzájárultak a bioalapú 
iparágak fejlődéséhez. E nagy kutatási és innovációs kihívás több országra kiterjedő jellege és 
összetettsége miatt több ágazatból és országból érkező, egymást kiegészítő ismeretek és 
anyagi források egyesítését teszi szükségessé. A javasolt közös technológiai kezdeményezés 
lehetővé teszi a menetrendek és a források szükséges összehangolását.

A főként horizontális módosítások tekintetében az előadó véleménye az, hogy a Horizont 
2020 keretprogramnak a 187. cikken alapuló, köz-magán partnerségek révén történő
végrehajtásának nyitottnak, átláthatónak, eredményesnek és hatékonynak kell lennie, és az 
egyes területeken tevékenykedő szereplők széles köre számára lehetőséget kell adnia a 
részvételre. Az előadó ezért hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy tiszteletben tartsák a 
Horizont 2020 keretprogram köz-magán partnerségekre vonatkozó egyeztetésein 
megállapított alapelveket és azok elvárt eredményeit. Ez különösen a nyitottság és az 
átláthatóság szempontjából fontos.

A bioalapú iparágaknak mint a Horizont 2020 keretprogram végrehajtási eszközének 
nyilvánvalóan összhangban kell lennie a Horizont 2020 kutatási és innovációs prioritásaival, 
amelyeket a „Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén” és az 
„Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság” részek állapítanak meg. Az előadó a módosításokkal 
nyilvánvalóvá tette ezt a közvetlen kapcsolatot. 

Végezetül, az előadó szeretné megemlíteni, hogy e közös vállalkozás végrehajtására a 
Horizont 2020 keretprogram részvételi szabályai szerint fog sor kerülni, egy eltéréssel: A 
magánberuházások mozgósítását eredményező hatás optimális szintje érdekében a BBI-nek a 
bioalapú iparágak területére vonatkozó, nem innovációs intézkedések tekintetében a 
résztvevők alábbi típusaira kell korlátoznia az uniós finanszírozást: kkv-k; közép- és 
felsőoktatási intézmények; non-profit jogi személyek, ideértve azokat is, amelyek egyik fő 
célkitűzésükként kutatást vagy technológiai fejlesztést végeznek; a Közös Kutatóközpont; az 
európai érdekű nemzetközi szervezetek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó 
hivatalos vizsgálati eljárás elvonása nélkül az előadó már ebben a szakaszban szeretné 
leszögezni, hogy ez az eltérés elfogadhatónak tűnik.


