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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

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0495),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 187. cikkére és 188. cikkének 
elsõ bekezdésére, amelynek megfelelõen a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–
0259/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelõen módosítsa javaslatát az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelõen;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtõl 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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …..-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet10 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erõforrásainak köz-magán társulásokban
történõ egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 

(4) A , 2013. …..-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet10 (a 
„Horizont 2020” keretprogram) célja, 
hogy számos eszköz, többek között a köz-
magán társulások felhasználásával növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a kulcsfontosságú területeken, 
amelyeken a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességei céljainak eléréséhez, a 
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kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió részvétele ezekben 
a partnerségekben a Szerzõdés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat szerint 
létrehozott közös vállalkozások részére 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás formáját 
öltheti.

magánbefektetések növeléséhez és a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez.
Ezeknek a partnerségeknek valamennyi 
partner kiegyensúlyozott hozzájárulását 
kell tükrözniük, a céljaik elérését illetõen 
elszámoltathatónak kell lenniük, és 
összhangban kell lenniük az Unió 
kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiai céljaival. E partnerségek 
irányításának és mûködésének nyitottnak, 
átláthatónak, hatékonynak és 
eredményesnek kell lennie, és e 
partnerségek adott területein mûködõ 
érdekelt felek széles köre számára kell 
részvételi lehetõséget biztosítania. Az Unió 
részvétele ezekben a partnerségekben a 
Szerzõdés 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat szerint létrehozott 
közös vállalkozások részére nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formáját öltheti.

__________________ __________________
10 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 10 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. …..-i …/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezésérõl (HL …).

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendeletben elfogadott 
elvekkel.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i

(5) A „Horizont 2020” keretprogram és a 
…/2013/EU tanácsi határozat11 alapján a 
közös vállalkozások részére további 
támogatás nyújtható a „Horizont 2020” 
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…/2013/EU tanácsi határozat11 alapján az 
1982/2006/EK határozat szerint 
létrehozott közös vállalkozások részére 
további támogatás nyújtható a 
[…]/2013/EU határozatban megállapított 
feltételek mellett.

keretprogramban meghatározott feltételek 
mellett, különös tekintettel annak 25. 
cikkére, továbbá a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott általános 
elvekkel teljes összhangban, különös 
tekintettel a nemek közötti egyenlõségre és 
a nyílt hozzáférésre.

__________________ __________________
11 HL … [Horizont 2020 egyedi program] 11 A Tanács 2013 …-i …/2013/EU 

határozata a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról (HL …).

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendeletben elfogadott 
elvekkel.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erõforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttmûködést, az 
orvostudomány jövõjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció valamennyi területére ki kell 
terjeszteni. Erre a célra az Egészségügyi 
Világszervezet Európa és a világ számára 
kiemelt jelentõségû gyógyszerekrõl szóló 
jelentésében meghatározott, 
közegészségügyi érdeklõdésre számot tartó 
területeket kell kiválasztani. Ez a jelentés 
jelenleg átdolgozás alatt áll, az új változat 

(8) Azokon a területeken, ahol a 
társadalmi, közegészségügyi és az 
orvosbiológiai ágazat versenyképességéhez 
kapcsolódó célok együttese szükségessé 
teszi az erõforrások összevonását, valamint 
a köz- és magánszféra közötti, a kkv-k 
bevonásával folytatott együttmûködést, az 
orvostudomány jövõjével kapcsolatos 
kutatásokat kell végezni. A 
kezdeményezést az élettudományi kutatás 
és innováció azon területeire kell 
kiterjeszteni, ahol bizonyították ezen 
eszköz hozzáadott értékét. Erre a célra az 
Egészségügyi Világszervezet Európa és a 
világ számára kiemelt jelentõségû 
gyógyszerekrõl szóló jelentésében 
meghatározott, közegészségügyi 
érdeklõdésre számot tartó területeket kell 
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megjelenése 2013-ban várható. 
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különbözõ 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedõ közepes méretû vállalatokat 
is beleértve. A szélesebb körû részvétel 
elõsegíti a közegészségre jelentõs hatást 
gyakorló betegségek megelõzését, 
diagnosztizálását és kezelését szolgáló új 
megközelítések és technológiák 
kidolgozásának az elõtérbe kerülését.

kiválasztani más globális 
kezdeményezésekkel, például a WHO 
kutatási és fejlesztési konzultációs 
szakértõi munkacsoportjával 
(finanszírozás és koordináció) (CEWG) 
összhangban. Ez a jelentés jelenleg 
átdolgozás alatt áll, az új változat 
megjelenése 2013-ban várható..
Következésképpen a kezdeményezésnek 
törekednie kell a partnerek szélesebb 
körének bevonására, a különbözõ 
ágazatokban (pl. orvosbiológiai képalkotás, 
egészségügyi informatika, diagnosztikai 
és/vagy állategészségügyi ágazat) 
tevékenykedõ kis- és 
középvállalkozásokat, közepes méretû 
vállalatokat is beleértve, a részvételi szintet 
pedig az egyik olyan 
teljesítménymutatónak kell tekinteni, 
amelynek fényében az IMI közös 
vállalkozás sikerét utólagosan értékelik. A 
szélesebb körû részvétel, a 
kutatószervezetek, a civil társadalom és a 
független betegképviseleti szervezetek 
érdemi részvételét is beleértve, elõsegíti a 
közegészségre jelentõs hatást gyakorló 
betegségek megelõzését, diagnosztizálását 
és kezelését szolgáló új megközelítések és 
technológiák kidolgozásának az elõtérbe 
kerülését.

Or. en

Indokolás

A félidõs értékelés az érdekeltek IMI-ben való részvételének fokozását javasolta. Ezenfelül azt 
követõen, hogy a WHO kutatási és fejlesztési konzultációs szakértõi munkacsoportja a 
2013. májusi Egészségügyi Világközgyûlésen bemutatta jelentését, a WHO tagállamai 
határozatot fogadtak el, amely tartalmazza a K+F demonstrációs projektek gyors azonosítási 
folyamatát.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kezdeményezés folytatása során az
innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás mûködése során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni, az 
idõközi értékelés eredményeit és az 
érdekeltek ajánlásait14 is beleértve, és a 
hatékonyság növelése, valamint az operatív 
szintû egyszerûsítés biztosítása érdekében 
a megvalósítás során a célnak jobban 
megfelelõ struktúrát és szabályokat kell 
alkalmazni. Ennek érdekében az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozásnak (a továbbiakban: 
IMI2 Közös Vállalkozás) a saját 
igényeinek megfelelõen pénzügyi 
szabályokat kell elfogadnia az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet15

209. cikkében foglaltaknak megfelelõen.

(9) A kezdeményezés folytatása során 
figyelembe kell venni az idõközi értékelés 
eredményeit és az érdekeltek ajánlásait14,
különös tekintettel az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezés szellemi tulajdonjogra 
vonatkozó politikája által felvetett 
aggályokra, és egyértelmûbb irányítási 
szabályokat kell biztosítani. A 
kezdeményezés folytatása során az
innovatív gyógyszerkutatási közös 
vállalkozás mûködése során szerzett 
tapasztalatokat is figyelembe kell venni, és 
a hatékonyság növelése, valamint az 
operatív szintû egyszerûsítés biztosítása 
érdekében a megvalósítás során a célnak 
jobban megfelelõ struktúrát és szabályokat 
kell alkalmazni. Ennek érdekében az 
innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második 
közös vállalkozásnak (a továbbiakban: 
IMI2 Közös Vállalkozás) a saját 
igényeinek megfelelõen pénzügyi 
szabályokat kell elfogadnia a 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet15 209. cikkében 
foglaltaknak megfelelõen. 

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
rendelete az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezésérõl (HL L 298., 2012.10.26., 1. 
o.).

Or. en
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Indokolás

Az IMI2-nek egy tanulási folyamat eredményét kell képeznie, és orvosolnia kell az 
értékelésekben és a mindennapi mûködés során megállapított hiányosságokat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló, 2013. …-i … 
/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szabályozza16.

(14) Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételt a … /2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
szabályozza16. Az IMI2 Közös Vállalkozás 
biztosítja, hogy a résztvevõk olyan módon 
védjék, használják ki és terjesszék ezeket 
az eredményeket, amely biztosítja a 
kutatási adatok széles körû terjesztését és 
hasznosítását, és a végtermékhez való 
megfizethetõ hozzáférést.

__________________ __________________
16 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. …..-i …/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
és az 1906/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezésérõl (HL …).

Or. en

Indokolás

Az IMI2 projektjeibõl származó adatok megosztása elengedhetetlen a tudományos ismeretek 
növelésére irányuló együttmûködési és kumulatív folyamatok megerõsítéséhez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az e rendelet 11. cikkének (1) 
bekezdésében említett idõközi értékelés 
sérelme nélkül és a „Horizont 2020” 
keretprogram 32. cikkével összhangban a 
közös technológiai kezdeményezéseket 
mint sajátos finanszírozási eszközöket 
mélyreható idõközi vizsgálatnak kell 
alávetni, amely kifejezetten tartalmazza 
nyitottságuk, átláthatóságuk, 
hatékonyságuk és eredményességük 
elemzését.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendelet 32. cikkével.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 287. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban az Unió által létrehozott 
hivatalok, szervek és intézmények létesítõ 
okirata kizárhatja a bevételeikre és 
kiadásaikra vonatkozó elszámolásaik 
Számvevõszék általi vizsgálatát. A 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdése szerint a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikkének a hatálya 
alá esõ szervezetek vizsgálatát egy 
független ellenõrzõ szervnek kell végeznie, 
amelynek ki kell adnia többek között egy 
véleményt az elszámolások 
megbízhatóságáról és a mögöttes 
tranzakciók jogszerûségérõl és 
szabályszerûségérõl. A kétszeres 
könyvvizsgálat elkerülése érdekében nem 
indokolt, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás 

törölve
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elszámolásait a Számvevõszék is vizsgálja.

Or. en

Indokolás

Az elõadó úgy véli, hogy az IMI2 Közös Vállalkozás elszámolásait a Számvevõszéknek kell 
megvizsgálnia annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési hatóság közvetlenül 
betekinthessen a közös technológiai kezdeményezés tevékenységeibe.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az IMI2 Közös Vállalkozásnak 
átlátható módon kell mûködnie, biztosítva 
minden lényeges információt a megfelelõ 
testületei számára, és ennek megfelelõen 
elõmozdítva tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Egy kihívásokon alapuló 
megközelítés garantálása érdekében a 
kutatási és innovációs tevékenységek 
koordinált stratégiai tervezésére van 
szükség a „Horizont 2020” keretprogram 
„Társadalmi kihívások” prioritásának 
„Egészség, demográfiai változások és 
jólét” egyedi célkitûzése keretében. A 
kutatási és innovációs prioritások 
meghatározásában való közremûködése 
során az egészségügyi tudományos testület 
hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljék az 
elaprózódást, és biztosítja, hogy az e 
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társadalmi kihívás szerinti különbözõ 
finanszírozási eszközök – az IMI2-t is 
beleértve – összehangolt módon 
járuljanak hozzá minden személy egész 
életen át tartó egészségének és jólétének 
javításához.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendelet 12. cikkével.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulni az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló közös technológiai 
kezdeményezés célkitûzéseinek az 
eléréséhez, és különösen:

b) támogatni az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló közös technológiai 
kezdeményezés célkitûzéseinek az elérését 
a „Horizont 2020” keretprogramban 
vázolt kutatási és innovációs 
prioritásokban meghatározottak szerint, 
és különösen:

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentõségû 
gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát;

i. növelni az Egészségügyi Világszervezet 
által meghatározott kiemelt jelentõségû 
gyógyszerek esetében a sikeres innovatív 
klinikai vizsgálatok arányát a terápiás és 
közegészségügyi szükségletek teljesítése 
érdekében;

Or. en
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Amint az az Alzheimer-kór esetében hatályos gyakorlat, az IMI nem finanszírozhat minden 
klinikai kísérletet, csak azokat, amelyek innovatív megközelítést képviselnek.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az 
olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények 
mértéke, mint amilyen például az 
Alzheimer-kór, vagy korlátozott piaci 
ösztönzõk állnak rendelkezésre, mint 
amilyen például az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

iii. új vakcinákat, diagnosztikai 
módszereket, gyógyszereket és terápiás 
eljárásokat kifejleszteni az olyan 
betegségek kezeléséhez, amelyek esetében 
magas a kielégítetlen igények mértéke, 
mint amilyen például az Alzheimer-kór, 
vagy korlátozott piaci ösztönzõk állnak 
rendelkezésre, mint amilyen például 
általában a szegénységhez kapcsolódó és 
elhanyagolt betegségek és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia;

Or. en

Indokolás

A terápiák csak egy elemét képezik az egészségügyi innováció iránti átfogó igénynek, amely 
megában foglalja a vakcinákat, a diagnosztikai eljárásokat és a gyógyszereket is.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a szabályozott egészségügyi termékek 
hatásosságának, biztonságosságának és 
minõségének az értékelésére szolgáló 
eszközök, szabványok és megközelítések 
kidolgozásának a támogatása révén 
fejleszteni a gyógyszerfejlesztés jelenlegi 
folyamatát.

vi. a szabályozott egészségügyi termékek 
hatásosságának, hatékonyságának 
biztonságosságának, terápiás elõnyeinek
és minõségének az értékelésére szolgáló 
eszközök, szabványok és megközelítések 
kidolgozásának a támogatása révén 
fejleszteni a gyógyszerfejlesztés jelenlegi 
folyamatát;
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Or. en

Indokolás

A szakirodalom szerint hiány van a hozzáadott terápiás értékkel rendelkezõ új 
gyógyszerekben.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – vi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. az IMI2 projektjeibõl származó 
adatok széles körû megosztásán keresztül 
elõsegíteni egy nyitott innovációs rendszer 
felé való elmozdulást, a tudományos 
ismeretek növelése érdekében megerõsítve 
az együttmûködési és kumulatív 
folyamatokat.

Or. en

Indokolás

Az IMI2 projektjeibõl származó adatok megosztása ezért elengedhetetlen a tudományos 
ismeretek növelésére irányuló együttmûködési és kumulatív folyamatok megerõsítéséhez. Az 
adatmegosztás növelheti a kutatás átláthatóságát és elszámoltathatóságát is, és annak 
megbízhatóságát is alátámasztja azzal, hogy más vizsgálók számára is lehetõvé teszi az 
elemzések megismétlését vagy kiterjesztését.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a „Horizont 2020” keretprogram 
célkitûzéseinek megfelelõen 
tevékenységeiben elõsegíteni a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételét.

Or. en
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Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendelet 18. cikkével.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és mûködési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-elõirányzatokat is 
beleértve – 1725 millió EUR, amely a 
következõket tartalmazza:

Az IMI2 Közös Vállalkozás részére az 
igazgatási és mûködési költségek 
fedezésére juttatott maximális uniós 
hozzájárulás – az EFTA-elõirányzatokat is 
beleértve – 1509 millió EUR, amely a 
következõket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az elõadó az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os
csökkentését javasolja annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészrõl az 
együttmûködésen alapuló egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészrõl a közös 
technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti kényes egyensúlyt.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásának megfelelõ legfeljebb 
1500 millió EUR;

a) az EFPIA vagy az EFPIA-t alkotó 
jogalanyok vagy kapcsolt jogalanyaik 
hozzájárulásához adandó legfeljebb 1312
millió EUR;

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az elõadó az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasolja annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészrõl az 
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együttmûködésen alapuló egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészrõl a közös 
technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti kényes egyensúlyt.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többi tag vagy társult partner vagy az 
azokat alkotó jogalanyok vagy kapcsolt 
jogalanyaik kiegészítõ hozzájárulásának 
megfelelõ legfeljebb 225 millió EUR.

b) a többi tag vagy társult partner vagy az 
azokat alkotó jogalanyok vagy kapcsolt 
jogalanyaik kiegészítõ hozzájárulásához 
adandó legfeljebb 197 millió EUR.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, az elõadó az IMI2 Közös Vállalkozás költségvetésének 12,5%-os 
csökkentését javasolja annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészrõl az 
együttmûködésen alapuló egészségügyi kutatás finanszírozása, és másrészrõl a közös 
technológiai kezdeményezés finanszírozása közötti kényes egyensúlyt.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az IMI2 Közös Vállalkozás mûködésére 
vonatkozó egyedi eredményességi 
mutatók;

c) az IMI2 Közös Vállalkozás mûködésére 
vonatkozó, a mellékletben említett egyedi 
eredményességi mutatók;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Jelentéstétel és értékelés

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás idõközi 
értékelését. Az idõközi értékelés 
megállapításait észrevételeivel együtt a 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az IMI2 Közös Vállalkozás idõközi 
értékelését, amely a „Horizont 2020” 
keretprogram 12. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban figyelembe 
veszi az egészségügyi tudományos testület 
tanácsadását. Az értékelés többek között 
részletes értékelést tartalmaz, amely 
összehasonlítja az IMI2 idõközi 
eredményeit az e rendelet mellékletében 
szereplõ alapszabály 18a. cikkében 
felsorolt egyedi mutatókkal.
Az IMI2 Közös Vállalkozás idõközi 
értékelése részét képezi a „Horizont 2020” 
keretprogram idõközi értékelésének, és 
azzal együtt készítik el. Az idõközi 
értékelés megállapításait észrevételeivel 
együtt a Bizottság 2018. június 30-ig 
eljuttatja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi tanácsadó testület felel majd az egészségügyi kihíváson belül az összes 
prioritás közötti koherencia biztosításáért, ezért konzultálni kell vele az értékelési folyamat 
során. Emellett ez a módosítás tükrözi a „Horizont 2020” rendelet 26. cikkében elvégzett 
módosításokat, ahol a belsõ koherencia erõsítése érdekében kifejezetten megemlítik a közös 
technológiai kezdeményezéseket, amelyek a „Horizont 2020” idõközi értékelésének részét 
képezik és annak hatálya alá tartoznak.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az IMI2 Közös Vállalkozás által elért 
eredményekrõl a Bizottság éves jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé. Ez a jelentés részletesen beszámol a 
végrehajtásról, kitér arra, hány pályázatot 
nyújtottak be, hány pályázatot választottak 
ki finanszírozásra, milyen jellegû 
résztvevõk, köztük kkv-k pályáztak, 
valamint ország szerinti statisztikát is 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés teljesítésérõl szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió IMI2 
Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében a Szerzõdés 319. 
cikkében elõírt eljárásnak megfelelõen az 
Európai Parlament által a Tanács 
ajánlására a Bizottságnak adott
felmentvény részét képezi.

(1) A költségvetés teljesítésérõl szóló 
zárszámadás elfogadása az Unió IMI2 
Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében összhangban van 
a 966/2012//EU, Euratom rendelet 
209. cikkének hatálya alá tartozó 
közösségi szervek mentesítési eljárásával.

Or. en

Indokolás

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikke nem említi a mentesítési eljárást. Ezért az 
elõadó úgy véli, hogy a közös technológiai kezdeményezések mentesítését össze kell vonni a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikkének hatálya alá tartozó közösségi szervek 
mentesítési eljárásával.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A koherencia biztosítása érdekében a 
Bizottság határozhat úgy, hogy az IMI2 
Közös Vállalkozás által nyújtott 
forrásokban részesülõ résztvevõkre 
vonatkozóan elvégzi az 1. bekezdésben 
említett ellenõrzéseket.

(2) A koherencia biztosítása érdekében a 
Bizottság határozhat úgy, hogy az IMI2 
Közös Vállalkozás által nyújtott 
forrásokban részesülõ vagy az azokból 
finanszírozott tevékenységekhez 
hozzájáruló résztvevõkre vonatkozóan 
elvégzi az 1. bekezdésben említett 
ellenõrzéseket.

Or. en

Indokolás

Az IMI2 kutatási és innovációs tevékenységeiben részt vevõ valamennyi partnert 
ellenõrzésnek kell alávetni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottságot és a Számvevõszéket az 
ilyen ellenõrzések hatáskörüknek 
megfelelõ elvégzésére az IMI2 Közös 
Vállalkozás által nyújtott forrásokban 
részesülõkre vonatkozóan.

b) a Bizottságot és a Számvevõszéket az 
ilyen ellenõrzések hatáskörüknek 
megfelelõ elvégzésére az IMI2 Közös 
Vállalkozás által finanszírozott kutatási és 
innovációs tevékenységekben részt 
vevõkre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IMI2 Közös Vállalkozás irányító 
testülete az 1049/2001/EK rendelet 
végrehajtását célzó gyakorlati szabályokat 
fogadhat el.

törölve

Or. en

Indokolás

Az 1049/2001/EK rendelet már elõírja az uniós intézmények számára, hogy biztosítsanak 
hozzáférést a dokumentumokhoz.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minõsül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplõ alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

Az IMI2 Közös Vállalkozás által 
finanszírozott cselekvésekre [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról 
szóló] …/EU rendeletet kell alkalmazni. E 
rendelet alapján az IMI2 Közös 
Vállalkozás finanszírozó szervnek minõsül, 
és pénzügyi támogatást nyújt a 
mellékletben szereplõ alapszabály 1. 
cikkében meghatározott közvetett 
cselekvésekhez.

[a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról szóló] …/EU rendelet 
1. cikkének (3) bekezdésében elõírt 
eltéréseket következetesen kell alkalmazni, 
hogy garantálják a résztvevõk számára a 
jogbiztonságot és az eljárási biztonságot, 
lehetõvé tegyék a kkv-k és a közepes 
méretû vállalatok lehetõ legszélesebb körû 
részvételét, és biztosítsák a résztvevõkkel 
szembeni méltányos és tisztességes 
bánásmódot az IMI2 projektjei keretében 
létrehozott eredmények tulajdonjoga és az 
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azokhoz való hozzáférés tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az elõadó határozottan támogatja azt az elképzelést, hogy egységes szabálykészletet 
(részvételi szabályok) alkalmazzanak a „Horizont 2020” keretében finanszírozott valamennyi 
tevékenységre, a közös technológiai kezdeményezéseket is beleértve. Amennyiben el kellene 
térni az általános szabálytól, az eltérés hatókörét szigorúan a minimumra kell korlátozni, és 
biztosítani kell, hogy az ne állítson akadályt az olyan jogalanyok részvétele elé, akik hozzá 
tudnak járulni az IMI2 célkitûzéseihez.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 73/2008/EK rendelet szerinti fel nem 
használt elõirányzatok átszállnak az IMI2 
Közös Vállalkozásra.

(5) Csak azokat az elengedhetetlen 
elõirányzatokat kell átcsoportosítani a 
73/2008/EK rendelet szerinti fel nem 
használt elõirányzatokból, amelyek az IMI 
Közös Vállalkozás (IMI1) pályázati 
felhívásaival kapcsolatos adminisztratív 
költségek fedezésére szolgálnak.

Or. en

Indokolás

Az IMI1 befejezéséhez elengedhetetlen adminisztratív kiadásokon kívül az IMI fel nem 
használt költségvetését fel kell használni a hetedik keretprogram projektjeinek 
finanszírozására, pl. a tartaléklistán szereplõ projektek támogatására.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IMI2 Közös Vállalkozás 
célkitûzéseinek az eléréséhez szükséges 
magán- és közszektorbeli erõforrások 

a) a magánbefektetések növelése és az 
IMI2 Közös Vállalkozás célkitûzéseinek az 
eléréséhez szükséges magán- és 
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mozgósítása; közszektorbeli erõforrások mozgósítása;

Or. en

Indokolás

Azáltal, hogy lehetõvé teszik a „Horizont 2020” program más állami finanszírozási 
forrásokkal való összekapcsolását, a közös technológiai kezdeményezések várhatóan jelentõs 
multiplikátor hatást fognak gyakorolni a magánbefektetésekre és a kapcsolódó gazdasági 
tevékenységekre.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az IMI2 Közös Vállalkozás stratégiai 
menetrendjének rendszeres felülvizsgálata 
és szükséges kiigazítása a megvalósítása 
során felmerülõ tudományos fejleményekre 
figyelemmel;

b) a „Horizont 2020” keretprogram 12. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban az 
egészségügyi tudományos testülettel 
konzultálva az IMI2 Közös Vállalkozás 
stratégiai menetrendjének rendszeres 
felülvizsgálata és szükséges kiigazítása a 
megvalósítása során felmerülõ tudományos 
fejleményekre figyelemmel;

Or. en

Indokolás

Mivel az egészségügyi tanácsadó testület felel majd az egészségügyi kihíváson belül az összes 
prioritás közötti koherencia biztosításáért, az elõadó úgy véli, hogy az IMI2 Közös 
Vállalkozás stratégiai kutatási menetrendje elõnyt kovácsolhat a testület közremûködésébõl.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a betegképviseleti 
szervezetek, a tudományos közösség és 
klinikai központok – közötti szoros és 

c) az Unió, a többi tag, a társult partnerek 
és más érdekeltek – például más iparágak, 
a szabályozó hatóságok, a független 
betegképviseleti szervezetek, a 
tudományos közösség, a kutató szervezetek
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hosszú távú együttmûködés, valamint az 
ipar és a tudományos közösség közötti 
együttmûködés kialakítása és fejlesztése;

és klinikai központok – közötti szoros és 
hosszú távú együttmûködés, valamint az 
ipar és a tudományos közösség közötti 
együttmûködés kialakítása és fejlesztése, 
biztosítva emellett, hogy a részvétel mind 
földrajzilag, mind pedig a résztvevõk 
méretét illetõen a legszéleskörûbb legyen;

Or. en

Indokolás

Az elõadó úgy véli, hogy az érdekelt felek széles körû részvétele erõsíteni fogja az IMI2 Közös 
Vállalkozás eredményeit és legitimitását.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élettudományi kutatás és innováció 
eredményes elõsegítése, fõként 
támogatások útján;

e) a kísérleti élettudományi kutatás és 
innováció eredményes elõsegítése, fõként 
támogatások útján;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az IMI2 Közös Vállalkozás éves 
munkatervének kidolgozása és 
megvalósítása, fõként pályázati felhívások 
útján;

f) az IMI2 Közös Vállalkozás éves 
munkatervének kidolgozása és 
megvalósítása, fõként nyílt 
versenypályázati felhívások útján;

Or. en

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezések közös vállalkozásai által szervezett minden pályázati 
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felhívásnak nyílt versenypályázati felhívásnak kell lennie. A finanszírozandó pályázatokat a 
tudományos kiválóság mindent felülíró kritériuma alapján kell kiválasztani.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) pályázati felhívások közzététele és a 
finanszírozáshoz szükséges egyéb eljárások 
lefolytatása, a pályázatok értékelése, 
finanszírozás odaítélése projekteknek az 
alkalmazandó szabályok szerint, a 
rendelkezésre álló kereten belül;

g) nyílt versenypályázati felhívások 
közzététele és a finanszírozáshoz 
szükséges egyéb eljárások lefolytatása, a 
pályázatok értékelése, finanszírozás 
odaítélése projekteknek az alkalmazandó 
szabályok szerint, a rendelkezésre álló 
kereten belül;

Or. en

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezések közös vállalkozásai által szervezett minden pályázati 
felhívásnak nyílt versenypályázati felhívásnak kell lennie. A finanszírozandó pályázatokat a 
tudományos kiválóság mindent felülíró kritériuma alapján kell kiválasztani.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a projektekkel kapcsolatos 
információk közzététele, beleértve a 
résztvevõk nevét és az IMI2 közös 
vállalkozás pénzügyi hozzájárulásának 
összegét résztvevõnként;

Or. en

Indokolás

Állami befektetés esetén maximális átláthatóságra van szükség, a közös technológiai 
kezdeményezések tekintetében is. Az IMI2 hozzáadott értékének értékelése és igazolása 
érdekében átláthatóságra van szükség a finanszírozott projektekkel kapcsolatban.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) tájékoztatás, kommunikáció, valamint az 
eredmények hasznosítása és terjesztése a 
[„Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló] …/EU rendelet 22. 
cikkében foglalt rendelkezések megfelelõ
alkalmazásával;

h) tájékoztatás, kommunikáció, valamint az 
eredmények hasznosítása és terjesztése a 
„Horizont 2020” keretprogram 28. 
cikkében foglalt rendelkezések 
alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az érdekeltek csoportjaival való legalább 
évenkénti találkozó szervezése, 
biztosítandó az IMI2 Közös Vállalkozás 
kutatási tevékenységeinek a nyitottságát és
átláthatóságát az érdekeltek számára;

i) az érdekeltek fóruma keretében az 
érdekeltek csoportjaival való legalább 
évenkénti találkozó szervezése, 
biztosítandó az IMI2 Közös Vállalkozás 
kutatási tevékenységeinek a nyitottságát,
átláthatóságát és elszámoltathatóságát az 
érdekeltek számára;

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a 
továbbiakban: EFPIA).

b) az alapszabály jóváhagyó levélben való 
elfogadása esetén az Európai 
Gyógyszergyártók Szövetsége (a 
továbbiakban: EFPIA), egy a svájci jog 
szerint bejegyzett nonprofit egyesület 
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(regisztrációs szám: 4749), amelynek 
állandó irodája Brüsszelben (Belgium) 
van.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság a szavazati jogok 50 %-át 
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. A tagok szavazati jogaikat 
feloszthatják az irányító testületbe delegált 
képviselõik között. A tagok mindent 
megtesznek a konszenzus elérése 
érdekében. Konszenzus hiányában az 
irányító testület határozatait legalább 75%-
os szavazattöbbséggel hozza, a távollévõk 
szavazatait is beleértve.

A Bizottság az összes szavazati jog 50%-át 
birtokolja. A Bizottság szavazata nem 
osztható meg. A tagok szavazati jogaikat 
feloszthatják az irányító testületbe delegált 
képviselõik között. A tagok mindent 
megtesznek a konszenzus elérése 
érdekében. Konszenzus hiányában az 
irányító testület határozatait legalább 75%-
os szavazattöbbséggel hozza, a távollévõk 
szavazatait is beleértve.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az államok képviselõi csoportjának az 
elnöke megfigyelõként vesz részt az 
irányító testület ülésein.

Az államok képviselõi csoportjának az 
elnöke megfigyelõként vesz részt az 
irányító testület ülésein, részt vesz a 
megbeszéléseken, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.
A tudományos bizottság elnöke jogosult 
részt venni az irányító testület ülésein, 
részt vesz a megbeszéléseken, de nem 
rendelkezik szavazati joggal.

Or. en
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 rész – 2 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányító testület saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Az irányító testület saját eljárási 
szabályzatot fogad el, és azt nyilvánosan 
elérhetõvé teszi.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az éves munkaterv és a hozzá tartozó 
költségbecslések elfogadása az ügyvezetõ 
igazgató 7. cikk (2) bekezdése q) pontjában 
említett tanácsadó csoportokkal szoros 
együttmûködésben benyújtott javaslata 
alapján, a tudományos bizottsággal és az 
államok képviselõi csoportjával folytatott 
konzultációt követõen;

h) az éves munkaterv és a hozzá tartozó 
költségbecslések elfogadása az ügyvezetõ 
igazgató 7. cikk (2) bekezdése q) pontjában 
említett tanácsadó csoportokkal szoros 
együttmûködésben benyújtott javaslata 
alapján, a tudományos bizottsággal és az 
államok képviselõi csoportjával, valamint 
a „Horizont 2020” egészségügyi 
tudományos testületével folytatott 
konzultációt követõen;

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a finanszírozásra kiválasztott ajánlatok 
listájának jóváhagyása;

m) a finanszírozásra kiválasztott ajánlatok 
listájának jóváhagyása [a „Horizont 2020” 
keretprogram részvételi és terjesztési 
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szabályainak megállapításáról szóló] 
…/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti 
független szakértõi testület által készített 
rangsor alapján;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” részvételi szabályainak 37. 
cikkével.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) adott esetben tanácsadó csoportok 
létrehozása az IMI2 Közös Vállalkozás 
testületei mellett;

q) adott esetben tanácsadó csoportok 
létrehozása az IMI2 Közös Vállalkozás 
testületei mellett nyílt felhívás keretében;

Or. en

Indokolás

Az újabb tanácsadó csoport létrehozását és tagjainak kinevezését maximális átláthatóság 
mellett, objektív kritériumok alapján kell elvégezni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 rész – 4 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az IMI Közös Vállalkozás végsõ 
értékelésén, az IMI2 Közös Vállalkozás 
idõközi értékelésén vagy az IMI2 
tevékenységeinek más idevágó értékelésén 
alapuló ajánlások végrehajtása és 
nyomon követése megfelelõ idõben;

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos bizottság legfeljebb 7, 
egyéves, megújítható idõtartamra 
kinevezett tagból állhat. Tagjai közül 
elnököt választ, akinek megbízatása egy 
évre szól.

1. A tudományos bizottság legfeljebb 15, 
kétéves, megújítható idõtartamra kinevezett 
tagból állhat. Tagjai közül elnököt választ, 
akinek megbízatása egy évre szól. 
Összetételében törekednek a nemek 
közötti egyenlõség elérésére a „Horizont 
2020” keretprogram 16. cikkének 
megfelelõen.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Szükség esetén további tagok nevezhetõk 
ki meghatározott esetei feladatok ellátására 
és korlátozott idõtartamra.

Szükség esetén további tagok nevezhetõk 
ki meghatározott eseti feladatok ellátására 
és korlátozott idõtartamra, 
kiválasztásukkor pedig ugyanaz az eljárás 
alkalmazandó, mint a tudományos 
bizottság állandó tagjai esetében.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az tudományos bizottság összetételére 
és a kiválasztási eljárásra vonatkozó 

3. Az tudományos bizottság összetételére 
és a kiválasztási eljárásra vonatkozó 
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konkrét kritériumokat az irányító testület 
határozza meg, és a tagokat is õ nevezi ki. 
Az irányító testület figyelembe veszi az 
IMI2 Közös Vállalkozásban részt vevõ 
államok képviselõi csoportjának a
lehetséges jelöltekre vonatkozó javaslatát.

konkrét kritériumokat az irányító testület 
határozza meg, és a tagokat is õ nevezi ki. 
Az irányító testület tagjait az IMI2 Közös 
Vállalkozásban részt vevõ államok 
képviselõi csoportja által javasolt 
lehetséges jelöltek közül választja ki.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanácsadás az éves munkatervekbe 
beépítendõ tudományos prioritásokra 
vonatkozóan;

a) tanácsadás az éves munkatervekbe 
beépítendõ tudományos prioritásokra 
vonatkozóan, a felhívások szövegének 
kidolgozását is ideértve;

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tanácsadás a stratégiai kutatási 
menetrendben szerepeltetendõ 
tudományos prioritásokról, a „Horizont 
2020” egészségügyi tudományos 
testületével konzultálva;

Or. en

Indokolás

Az elõadó úgy véli, hogy biztosítani kell a tudományos irányítás javítását, különösen mert a 
tudományos bizottság szerepe láthatóan csökkent az IMI tudományos kutatási menetrendjének 
2010–2011. évi felülvizsgálata óta.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tudományos bizottság évente legalább 
egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

5. A tudományos bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tudományos bizottság saját 
kezdeményezésére ajánlásokat bocsát ki 
az IMI2 Közös Vállalkozás részére 
technikai, irányítási és tudományos 
kérdésekben.
Az IMI2 Közös Vállalkozás tájékoztatja a 
tudományos bizottságot ezen ajánlások 
általa elvégzett nyomon követésérõl, 
megindokolva, hogy hol nem követte 
ezeket az ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 rész – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tudományos bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

7. A tudományos bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el, és azt nyilvánosan 
elérhetõvé teszi.
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Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az államok képviselõi csoportja évente 
legalább egyszer ülésezik. Az ülést az 
elnök hívja össze. Az üléseken részt vesz 
az irányító testület elnöke és az ügyvezetõ 
igazgató vagy képviselõik.

2. Az államok képviselõi csoportja évente 
legalább kétszer ülésezik. Az ülést az elnök 
hívja össze. Az üléseken részt vesz az 
irányító testület elnöke és az ügyvezetõ 
igazgató vagy képviselõik.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IMI2 Közös Vállalkozás elõre által 
elért haladás programja megvalósításában 
és célkitûzéseinek elérésében;

a) az IMI2 Közös Vállalkozás által elért 
haladás programja megvalósításában és 
célkitûzéseinek elérésében, beleértve a 
felhívások és pályázatok, valamint 
eredményük értékelési folyamatát is, 
ugyanolyan átfogóan és részletesen, mint 
a programbizottságnak benyújtott 
értékelés esetében;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolódás a „Horizont 2020” c) a „Horizont 2020” keretprogramnak 
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keretprogramhoz; való megfelelés;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) éves munkatervek; d) éves munkatervek, a felhívások 
szövegének kidolgozását is ideértve;

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak ajánlhatósága, hogy bevonják-
e az IMI2 Közös Vállalkozás alá tartozó 
adott kutatási prioritást a „Horizont 
2020” rendszeres felhívásaiba, hogy több 
szinergiát alakítsanak ki a stratégiai 
jelentõségû kutatási és innovációs 
tevékenységekkel;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot kíván teremteni a „Horizont 2020” keretrendelet 19. cikkével.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 rész – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az államok képviselõi csoportja saját 
eljárási szabályzatot fogad el.

6. Az államok képviselõi csoportja saját 
eljárási szabályzatot fogad el, és azt 
nyilvánosan elérhetõvé teszi.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 18 a rész (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18a. – Mutatók
A 2. cikkben meghatározott célkitûzések terén tett elõrehaladás értékelésére szolgáló 
teljesítménymutatók
Tudományos és technológiai elõrehaladás

Mutató Elérendõ cél
A közös vállalkozás 
célkitûzései 
teljesítésének nyomon 
követése

A különös célkitûzések 
elérésének a nyomon 
követése

Lásd a hatásvizsgálatról 
szóló jelentés 3.2. pontját.

A létrehozott nyílt 
innovációs hálózatok 
száma

3 nyílt innovációs hálózat a 
különbözõ iparágak között 
és 2 hálózat a klinikai 
vizsgálatok terén

A közös vállalkozáson 
kívül kidolgozott stratégiai 
menetrendek száma

Stratégiai menetrendek 
kidolgozása a 3.2. pontban 
meghatározott különös 
célkitûzésekben kijelölt 3 
kutatási területen;

A létrehozott partnerségek 
száma

Partnerségek létrehozása a 
3.2. pontban meghatározott 
különös célkitûzésekben 
kijelölt 16 kutatási 
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területen;
A stratégiai 
menetrend 
megvalósításának 
nyomon követése

A betegségek torzítatlan 
molekuláris taxonómiai 
besorolását biztosító 
elemzéshez felhasznált 
adatpontok száma

5 millió adatpont

Besorolt betegségek száma 4 betegségterület
A negatív eredményekbõl 
való tanulságok levonása 
céljából elemzett 
vizsgálatok száma

125 vizsgálat

Az egészségügyi és 
demográfiai változások, 
valamint a jóléttel 
kapcsolatos szakpolitikai 
célok figyelembevételének 
mértéke

A stratégiai kutatási 
menetrendeknek figyelembe 
kell venniük a „Horizont 
2020” keretprogram által 
alkalmazott részleges 
általános megközelítés 
1.1.2. és 1.2.2. pontjait, 
valamint részben az 1.2.3. 
és az 1.3.1. pontokat

A közös vállalkozás tevékenységének a nyomon követése
Projektek kiválasztása 
és a források 
elosztása

Támogatások 
odaítélésének az átfutási 
ideje

270 nap;

Támogatások 
folyósításának az átfutási 
ideje

30 nap;

Idõbeli ütemezés betartása Költségvetési 
kötelezettségvállalások és 
felhívások közzététele az 
idõbeli ütemezés szerint

Kkv-k részvételének és az 
abból származó hasznának 
a mértéke

Az IMI2 Közös Vállalkozás 
forrásainak 20%-át a 
kezdetektõl fogva a kkv-
knak kell juttatni, és a kkv-
k ebbõl származó hasznát a 
2. évtõl kezdve nyomon kell 
követni: a megkérdezett 
kkv-k legalább 70%-a 
állítja azt, hogy az ipari 
és/vagy tudományos 
partnerek szakértelme a 
hasznára válik; a kkv-k 
80%-a állítja azt, hogy az 
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IMI2 Közös Vállalkozástól 
kapott támogatás nélkül 
nem lehetett volna elérni a 
célkitûzéseket.

A kutatási program 
hatékonysága

Publikációk száma Átlagosan 20 publikáció 
minden 10 millió EUR 
finanszírozásra

A cikkeket megjelentetõ 
szakfolyóiratok 
hatástényezõje

Az átlagos hatástényezõ 
10%-kal meghaladja az 
uniós átlagot.

A cikkek hatástényezõje A hivatkozások száma 20%-
kal meghaladja az uniós 
publikációk átlagát.

Szabadalmak száma Átlagosan 2 szabadalmi 
bejelentés minden 10 millió 
EUR finanszírozásra

K+F-intenzitás Az éves K+F kiadás 
arányának évközi változása 
százalékban kifejezve az 
EFPIA vállalatok teljes 
kiadása tekintetében

Or. en

Indokolás

Az elõadó úgy véli, hogy a magánbefektetések növelésével kapcsolatos rendelkezéseket tovább 
kell javítani, hogy láthatóbbak legyenek. Ennek megfelelõen az EFPIA vállalatokra 
vonatkozóan, amelyek az IMI Közös Vállalkozás társtagjai, egy új K+F-intenzitási mutatót 
vezettek be.
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INDOKOLÁS

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 2. kezdeményezés (IMI2) az IMI1, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös technológiai kezdeményezés jogutódja, alkalmazási 
köre azonban eltérõ: a kísérleti orvosbiológiai kutatásról a hangsúly áthelyezõdik a 
közegészségügyre. Ennek során az IMI2 kibõvíti kutatási menetrendjét, hogy az a teljes 
innovációs ciklust felölelje azáltal, hogy más élettudományi ágazatokra is kiterjed, és nem 
csak a kutatást, hanem az innovatív gyógyszerek kereskedelmi bevezetését is magában 
foglalja.

Amint azt az IMI1-rõl szóló második idõközi jelentés is megemlíti, minden új rendszer 
természetes velejárójaként tanulási folyamatra zajlott le, amely ebben a javaslatban is 
folytatódik. Még mindig van azonban néhány olyan kérdés, ahol az elõadó szerint van 
lehetõség a javításra, nevezetesen a következõk:

Jobb összhang a „Horizont 2020” keretprogrammal

Átláthatóbb, elszámoltathatóbb és részvételen alapuló irányítási struktúra

Erõteljesebb tudományos irányítás

Összhang a „Horizont 2020” keretprogrammal 

A „Horizont 2020” jogszabálycsomagjáról folytatott tárgyalások során az Európai Parlament 
figyelembe vette a hetedik keretprogram idõközi értékelésével foglalkozó szakértõi csoport 
ajánlásait és az EP ezt követõ ellenõrzési jelentését, amely a program egészére vonatkozó 
egységes szabálykészletet kért annak biztosítása mellett, hogy minden eszközben megõrizzék 
az egyértelmû európai hozzáadott értékkel rendelkezõ tematikus koherenciát. Mivel a közös 
technológiai kezdeményezések különös aggályokat vetettek fel, az Európai Parlament nagy 
erõfeszítést tett annak biztosítására, hogy ez az eszköz megfelelõen alkalmazkodjon a fent 
említett elvekhez.

Ezért a keretprogramról szóló rendelet 19. cikke javítja az ezen eszköz azonosítására és 
irányítására vonatkozó kritériumokat, külön hangsúlyt helyezve a következõkre: i. az eszköz 
bizonyított hozzáadott értéke; ii. egyértelmû és mérhetõ társadalmi és versenyképességi 
célkitûzések meghatározása; iii. a magánszektor kiegyensúlyozott hozzájárulása az uniós 
költségvetéshez viszonyítva; iv. a részvételi szabályok betartása; v. kiegészítõ jelleg a 
„Horizont 2020” más részeivel; vi. a teljes értéklánc minden érdekelt felének bevonása; vii. 
nyitott, átlátható és részvételen alapuló irányítási rendszer demonstrációja. 

A keretprogramról szóló rendelet 26. cikke azt is kéri, hogy a „Horizont 2020” idõközi 
értékelése keretében mélyrehatóan értékeljék a közös technológiai kezdeményezéseket is, 
elemezve többek között azok nyitottságát, átláthatóságát és hatékonyságát.

A „Horizont 2020” keretprogramról szóló rendeletbõl ebbe a rendeletbe átültetett további 
rendelkezések:
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 a kkv-k nagyobb fokú részvétele (a „Horizont 2020” keretprogramról szóló 
rendelet 18. cikke), figyelembe véve, hogy az IMI projektrésztvevõinek szóló 
kérdõívei alapján az ipar és a tudományos közösség kevés érdeklõdést mutat a 
tudás kkv-kkal való megosztása iránt;

 koordináció a „Horizont 2020” egészségügyi tudományos testületével (a 
„Horizont 2020” keretprogramról szóló rendelet 12. cikke);

 a „Horizont 2020” általános elveinek, például a nyílt hozzáférés és a nemek 
közötti egyensúly kifejezett betartása (a „Horizont 2020” keretprogramról 
szóló rendelet 15. és 15b. cikke);

 annak biztosítása, hogy a köz-magán társulások körébe tartozó területeket nem 
zárják ki automatikusan a munkaprogramokból, mivel ezek rendeltetése a 
rendes transznacionális együttmûködési projektek kiegészítése, nem pedig 
helyettesítése (a „Horizont 2020” keretprogramról szóló rendelet 19. cikke);

 az elhanyagolt és szegénységhez kapcsolódó betegségekre vonatkozó termékek 
fejlesztésének bevonása (a „Horizont 2020” keretprogramról szóló rendelet 
melléklete, Egészségügyi kihívás).

Költségvetés

Az Európai Parlament részérõl azon több ízben is elhangzott ajánlás ellenére, hogy 
100 milliárd eurót rendeljenek a „Horizont 2020” programhoz, a Tanács úgy döntött, hogy 
12,5%-kal csökkenti a Bizottság által javasolt összeget. Tekintettel e döntésre, valamint arra, 
hogy a „Horizont 2020” keretprogramról szóló Riera-jelentés megállapította, hogy a program 
középpontjában továbbra is transznacionális, közepes méretû és együttmûködésen alapuló 
kísérleti K+F projekteknek kell állnia, az elõadó az IMI2 Közös Vállalkozásra ugyanazt a 
százalékos költségvetés-csökkentést alkalmazta, mint a többéves pénzügyi kereten belül a 
„Horizont 2020” keret általános csökkentése.

Az elõadó azt is javasolja, hogy az IMI1 Közös Vállalkozás fel nem használt elõirányzatainak 
az IMI2 Közös Vállalkozásba való átcsoportosítását az IMI1 folyamatban lévõ projektjeinek 
irányításából adódó adminisztratív költségekre korlátozzák. Az el nem költött költségvetés 
fennmaradó részét a hetedik keretprogram rendes felhívásaiba kell átcsoportosítani (pl. a 
jelenlegi tartaléklista kiválósági projektjeinek finanszírozására).

A tõkevonzást illetõen az elõadó úgy véli, hogy az ágazat természetbeni hozzájárulásaihoz 
kapcsolódó rendelkezéseket tovább kell javítani, hogy azok láthatóbbak legyenek. Ennek 
megfelelõen egy új K+F intenzitási mutatót vezettünk be, és hangsúlyoztuk, hogy az utólagos 
ellenõrzéseket ki kell terjeszteni a természetbeni hozzájárulásokra is. 

A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos politika

Ahogy arra a „Horizont 2020” keretében végzett élettudományi kutatás és innováció terén 
létrehozandó köz-magán társulásokra irányuló tervekrõl tartott nyilvános konzultáció 
eredménye, valamint az IMI Közös Vállalkozás mindkét idõközi értékelése is rámutatott, az 
érdekelt feleknek továbbra is komoly aggályai vannak az IMI Közös Vállalkozás szellemi 
tulajdonjoggal kapcsolatos politikáját illetõen. Amint azt fent is említettük, az Európai 
Parlament határozottan védelmébe vette a részvételi szabályok telkes körû betartását, és ezért 



PE523.015v01-00 40/40 PR\1009315HU.doc

HU

sürgeti az IMI Közös Vállalkozás tagjait egy olyan megközelítés elfogadására, amely:

 nem teremt olyan akadályokat, amelyek elriaszthatják a kiváló kkv-kat, 
egyetemeket és kutató szervezeteket, valamint a betegképviseleti szervezeteket 
az IMI-ben való részvételtõl; 

 a jogok igazságos elosztását valósítja meg;
 kezdettõl fogva garantálja a jogbiztonságot.

Amennyiben a részvételi szabályoktól való eltéréshez felhatalmazáson alapuló jogi aktusra 
van szükség, a Parlament szorosan nyomon fogja követni, hogy az megfelel-e a fenti 
elveknek, és nem kelti-e a kiegyensúlyozatlanság érzetét a résztvevõk körében.

Jobb tudományos irányítás

Az érdekeltek részérõl a nyilvánosság elõtt a fent említett nyilvános konzultáció során 
többször elhangzott az a további bírálat, hogy a kutatási közösséget nem vonják be érdemben 
a stratégiai kutatási menetrendek meghatározásába. 

Azt is biztosítani kell, hogy a kutatási témák reagáljanak a valódi közérdekre, és azokat ne a 
piac torzítását lehetõvé tevõ eszköznek ítéljék meg. Ennélfogva az elõadó kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a tudományos bizottságot mint az IMI Közös Vállalkozás alapvetõ 
testületét ne csak megerõsítsék, hanem a szerepét is bõvítsék, hogy biztosítsák aktív 
részvételét a stratégiai kutatási menetrendben szerepeltetendõ tudományos prioritások 
meghatározásában.

Másrészrõl a „Horizont 2020” egészségügyi tudományos testületének bevonásán keresztül 
biztosítani kell a koherencia és a stratégiai tervezés magasabb szintjét az egészségügyi 
kihíváson belül.

Átláthatóbb és elszámoltathatóbb irányítás

Az utolsó módosításcsomag célja, hogy erõsítse az IMI Közös Vállalkozás irányítási 
struktúrájának és döntéshozatali folyamatainak átláthatóságát és elszámoltathatóságát annak 
érdekében, megerõsítsék legitimitását, és biztosítsák, hogy minden testület rendelkezzen a 
feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközökkel egy olyan különösen érzékeny ágazatban, 
ahol az IMI minden cselekvésének fõ mozgatórugóját a közérdeknek kell képeznie.


