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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 ECSEL közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0501),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének (1) 
bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0258/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Ellenőrző 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) bekezdésével összhangban;

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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i, a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló …/2013/EU 
rendeletének6 célja, hogy szélesebb körű 
hatást érjen el a kutatás és az innováció 
területén a Horizont 2020 keretprogram és 
a magánszféra pénzügyi forrásainak 
egyesítésével olyan kulcsfontosságú 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i, a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló …/2013/EU 
rendeletének6 célja, hogy szélesebb körű 
hatást érjen el a kutatás és az innováció 
területén a Horizont 2020 keretprogram és 
a magánszféra pénzügyi forrásainak 
egyesítésével olyan kulcsfontosságú 
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területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljainak eléréséhez, és 
segíthet a társadalmi kihívások 
kezelésében. Az ilyen partnerségekben 
való uniós részvétel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikke és 
az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott közös vállalkozások pénzügyi 
támogatásában is testet ölthet.

területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljainak eléréséhez, 
mozgósíthatja a magánberuházásokat, és 
segíthet a társadalmi kihívások 
kezelésében. Az ilyen partnerségeknek a 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá felelősséget kell 
vállalniuk saját céljaik megvalósításáért, 
és igazodniuk kell az Unió kutatásra, 
fejlesztésre és innovációra vonatkozó 
stratégiai célkitűzéseihez. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitott, 
átlátható, eredményes és hatékony módon 
kell megvalósulnia, és a saját 
szakterületükön tevékenykedő érdekelt 
felek széles köre számára lehetőséget kell 
biztosítania a részvételre. Az ilyen 
partnerségekben való uniós részvétel az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
187. cikke és az 1982/2006/EK határozat 
alapján létrehozott közös vállalkozások 
pénzügyi támogatásában is testet ölthet.

__________________ __________________
6 HL [H2020 FP]. 6 HL [H2020 FP].

Or. en

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 
[…]/2013/EU határozatnak megfelelően19

az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott közös vállalkozásokat további 
támogatás illeti meg a […]/2013/EU
rendeletben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. Az „ipari vezető szerep” 

(5) A(z) […]/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel18a létrehozott 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramnak (2014–2020) és a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló 2013. […]-i […]/2013/EU 
határozatnak megfelelően19 a Horizont 
2020 keretében létrehozott közös 
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prioritás két konkrét tevékenységi kört 
helyez a középpontba az információs és 
kommunikációs technológiák területén: 
„mikro- és nanoelektronika”, illetve „új 
generációs összetevők és rendszerek, fejlett 
és intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

vállalkozásokat további támogatás illetheti 
meg, összhangban a szóban forgó 
rendeletben és a(z) […]/2013/EU
határozatban meghatározott feltételekkel. 
Az „ipari vezető szerep” prioritás két 
konkrét tevékenységi kört helyez a 
középpontba az információs és 
kommunikációs technológiák területén: 
„mikro- és nanoelektronika”, illetve „új 
generációs összetevők és rendszerek, fejlett 
és intelligens beágyazott alkatrészek és 
rendszerek kialakítása”. A beágyazott 
számítástechnikai rendszereket 
(ARTEMIS) és a nanoelektronikát 
(ENIAC) érdemes egyetlen közös 
kezdeményezés keretében egyesíteni.

__________________ __________________
18a Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/2013/EU rendelete a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram létrehozásáról (2014–2020) 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről, (HL L...).

19 HL [H2020 SP]. 19 HL [H2020 SP].

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nanoelektronika és a beágyazott 
számítástechnikai rendszerek kutatási 
programjait célzó további támogatásoknak 
építenie kell az ENIAC és ARTEMIS 
közös vállalkozások gyakorlati 
tapasztalataira, beleértve azok időközi 
értékeléseinek eredményeit, az érdekelt 
felek ajánlásait, valamint az eredményes 
koordináció és az erőforrások szinergiája 
iránti igényt.

(13) A nanoelektronika és a beágyazott 
számítástechnikai rendszerek kutatási 
programjait célzó további támogatásoknak 
építenie kell az ENIAC és ARTEMIS 
közös vállalkozások gyakorlati 
tapasztalataira, beleértve azok időközi 
értékeléseinek eredményeit, az érdekelt 
felek ajánlásait, az eredményes koordináció 
és az erőforrások szinergiája iránti igényt, 
valamint a szükséges autonómia 
fenntartását a döntéshozatali hatáskör 
kiegyensúlyozott megoszlásának 
biztosítása érdekében a magánszféra, az 
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ECSEL tagállamai és az Unió 
közreműködésével megvalósuló 
háromoldalú irányításban.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ARTEMIS, ENIAC és EPoSS 
(Intelligens Rendszerek Integrációjának 
Európai Platformja) európai technológiai 
platformokban tevékenykedő érdekelt felek 
között fokozott együttműködés zajlik az 
ikt-komponensek és -rendszerek 
ágazatának 2012-ben kiadott magas szintű 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendjében leírtaknak megfelelően. 
Az együttműködésből származó szinergiák 
lehető legeredményesebb kialakítása és 
kiaknázása érdekében egyetlen közös 
vállalkozást kell elindítani (a továbbiakban 
„ECSEL közös vállalkozás”) az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
területén, amely magában foglalja az 
ARTEMIS és ENIAC közös vállalkozások 
korábbi tevékenységeit, ám a célnak 
jobban megfelelő struktúra és szabályok 
révén javítja a hatékonyságot és 
egyszerűbbé teszi a működést. Ennek 
érdekében az ECSEL közös vállalkozásnak 
a saját igényeihez szabott pénzügyi 
szabályokat kell életbe léptetnie az Európai 
Parlament és a Tanács 2012. október 25-i, 
az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
966/2012/EU, Euratom rendelete 209. 
cikkének12 megfelelően.

(14) Az ARTEMIS, ENIAC és EPoSS 
(Intelligens Rendszerek Integrációjának 
Európai Platformja) európai technológiai 
platformokban tevékenykedő érdekelt felek 
között fokozott együttműködés zajlik az 
ikt-komponensek és -rendszerek 
ágazatának 2012-ben kiadott magas szintű 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendjében leírtaknak megfelelően. 
Az együttműködésből származó szinergiák 
lehető legeredményesebb kialakítása és 
kiaknázása érdekében egyetlen közös 
vállalkozást kell elindítani (a továbbiakban 
„ECSEL közös vállalkozás”) az 
elektronikai alkatrészek és rendszerek 
területén, amely magában foglalja az 
ARTEMIS és ENIAC közös vállalkozások 
korábbi tevékenységeit, ám a célnak 
jobban megfelelő struktúra és szabályok 
révén javítja a hatékonyságot és 
egyszerűbbé teszi a működést. Ennek 
érdekében az ECSEL közös vállalkozásnak 
a saját igényeihez szabott pénzügyi 
szabályokat kell életbe léptetnie az Európai 
Parlament és a Tanács 2012. október 25-i, 
az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
966/2012/EU, Euratom rendelete 208.
cikkének12 megfelelően.

__________________ __________________
12 HL L 298., 2012.10.26. 1. o. 12 HL L 298., 2012.10.26. 1. o.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az ECSEL közös vállalkozás időközi 
értékelésén és a Horizont 2020 
keretprogram 32. cikkében említett 
értékelésen felül a közös technológiai 
kezdeményezéseket – a Horizont 2020 
sajátos finanszírozási eszközeiként –
mélyreható időközi vizsgálatnak kell 
alávetni, amelynek többek között 
nyitottságuk, átláthatóságuk és 
hatékonyságuk elemzésére is ki kell 
terjednie.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
beszámolók vizsgálata során fellépő 
párhuzamosságok elkerülése érdekében 
indokolt, hogy az ECSEL közös 
vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék 

(26) Az ECSEL közös vállalkozás az Unió 
által létrehozott szerv, amelynek 
költségvetése végrehajtására vonatkozó 
felelősség alól a Tanács ajánlására az 
Európai Parlament ad mentesítést.
Ugyanakkor figyelembe kell venni azokat 
a sajátságokat, amelyek a köz- és
magánszféra partnerségével működő 
közös technológiai kezdeményezések 
természetéből és különösen a 
magánszektor költségvetéshez való 
hozzájárulásából fakadnak.
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ne vizsgálja.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ECSEL közös vállalkozás olyan 
szervezet, amely egy, a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke szerinti köz-
magán társulás megvalósítására kap 
megbízást.

(3) Az ECSEL közös vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 208.
cikkében említett szervként jár el.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ECSEL közös vállalkozás feladatai 
az ENIAC és ARTEMIS közös 
vállalkozások és az EPoSS Európai 
Technológiai Platform eredményein 
alapulnak. Célja a következő főbb 
területeken zajló fejlesztések, illetve az 
azok közötti szinergiák előmozdítása:

(2) Az ECSEL közös vállalkozás feladatai 
az ENIAC és ARTEMIS közös 
vállalkozások és az EPoSS Európai 
Technológiai Platform eredményein 
alapulnak. Célja a következő főbb 
területeken zajló fejlesztések, illetve az 
azok közötti szinergiák méltányos módon 
történő előmozdítása:

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, az igazgatási és 
üzemeltetési költségek tekintetében 

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
maximális uniós támogatása, beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is, az igazgatási és 
üzemeltetési költségek tekintetében 
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1 215 255 000 euró. A hozzájárulást az 
Unió általános költségvetésében szereplő 
előirányzatokból kell kifizetni, amelyeket a 
Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendeltek. Az uniós hozzájárulás 
költségvetési végrehajtása az ECSEL 
közös vállalkozás feladata, amely a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209.
cikkében említett szervezetként jár el a 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának iv. alpontja, valamint 60. és 61. 
cikke szerint.

1 215 255 000 euró. A hozzájárulást az 
Unió általános költségvetésében szereplő 
előirányzatokból kell kifizetni, amelyeket a 
Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi programhoz 
rendeltek. Az uniós hozzájárulás 
költségvetési végrehajtása az ECSEL 
közös vállalkozás feladata, amely a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 208.
cikkében említett szervezetként jár el a 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának iv. alpontja, valamint 60. és 61. 
cikke szerint.

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unió pénzügyi 
hozzájárulása az alábbiaktól függ:
a) az ECSEL közös vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy többéves 
munkaterve és az általa finanszírozott 
fellépések összhangban állnak a Horizont 
2020 keretprogramban megállapított 
kutatási prioritásokkal;
b) az ECSEL közös vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy tiszteletben tartják 
a Horizont 2020 keretprogramra irányadó 
általános elveket;
c) az ECSEL közös vállalkozás részéről 
annak igazolása, hogy a Horizont 2020 
keretprogram 19. cikkében rögzített 
feltételek teljesültek.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés



PE523.014v02-00 12/20 PR\1010878HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ECSEL tagállamoknak az 1. 
cikkben meghatározott időszakban 
legalább 1 200 000 000 euró értékű 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk az 
ECSEL közös vállalkozás üzemeltetési 
költségeihez.

(1) Az ECSEL tagállamoknak az 1. 
cikkben meghatározott időszakban az Unió 
1 200 000 000 euró értékű 
hozzájárulásával arányos minimális
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk az 
ECSEL közös vállalkozás üzemeltetési 
költségeihez.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magántagok vagy a magántagok 
részét alkotó jogalanyok az 1. cikkben 
meghatározott időszakban legalább 
1 700 000 000 euróig terjedő hozzájárulást 
nyújtanak az ECSEL közös vállalkozás 
igazgatási költségeihez az alapszabály 16. 
cikkének (2) bekezdése szerint.

(2) A magántagok hozzájárulnak az 
ECSEL közös vállalkozás létrehozásához 
és megvalósításához, valamint elvárják és 
garantálják, hogy a magántagok részét 
alkotó jogalanyok az 1. cikkben 
meghatározott időszakban legalább 
1 700 000 000 euróig terjedő hozzájárulást 
nyújtanak az ECSEL közös vállalkozáshoz.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ECSEL közös vállalkozás Uniótól 
eltérő tagjai minden év január 31-éig 
jelentést nyújtanak be az irányító 
testületnek az (1) és (2) bekezdésben 
említett, minden előző pénzügyi évben 
nyújtott hozzájárulások értékéről.

(4) Az ECSEL közös vállalkozás Uniótól 
eltérő tagjai minden év május 31-éig 
jelentést nyújtanak be az irányító 
testületnek az (1) és (2) bekezdésben 
említett, minden előző pénzügyi évben 
nyújtott hozzájárulások értékéről.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az ECSEL közös vállalkozás saját 
pénzügyi szabályokat fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209.
cikkének és a(z) …/EU rendeletnek [a köz-
magán társulások költségvetésirendelet-
mintájáról szóló felhatalmazáson alapuló 
rendelet] megfelelően.

Az ECSEL közös vállalkozás saját 
pénzügyi szabályokat fogad el a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 208.
cikkének és a(z) …/EU rendeletnek [az 
ügynökségek költségvetésirendelet-
mintájáról szóló felhatalmazáson alapuló 
rendelet] megfelelően.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság 2017. december 31-ig 
egyúttal értékeli a nemzeti 
támogathatósági kritériumok és a(z) 
…/EU rendeletben [a Horizont 2020 
részvételi és terjesztési szabályai] foglalt 
támogathatósági kritériumok közötti 
kapcsolatot. Az értékelés mindenekelőtt 
azt vizsgálja, hogy a különféle nemzeti 
támogathatósági kritériumok közötti 
különbségek, valamint az adott nemzeti 
támogathatósági kritériumok és a 
Horizont 2020 keretében megállapított 
támogathatósági kritériumok közötti 
eltérések miként befolyásolják a részvétel 
szintjét. Az értékelés különös figyelmet 
fordít arra is, hogy e hatások mennyiben 
érintik azon uniós tagállamokból 
származó szervezetek hozzáférését az 
ECSEL közös vállalkozás keretében 
nyújtott finanszírozáshoz, amelyek nem 
tagjai az ECSEL közös vállalkozásnak. A 
Bizottság 2018. június 30-ig eljuttatja az 
értékelés megállapításait – saját 
észrevételeivel együtt – az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására a
Bizottságnak adott mentesítés részét 
képezi a Szerződés 319. cikkében leírt 
eljárásnak megfelelően.

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az 
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában a 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervek mentesítésének 
megfelelően valósul meg.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ECSEL közös vállalkozás teljes 
mértékben együttműködik a mentesítési 
eljárásban részt vevő intézményekkel és 
megad minden szükséges kiegészítő 
információt. Ebben az összefüggésben 
felkérést kaphat arra, hogy részt vegyen a 
megfelelő intézményekkel vagy szervekkel 
tartott üléseken, és segítséget nyújtson a 
Bizottság megbízott engedélyezésre 
jogosult tisztviselője részére.

(2) Az ECSEL közös vállalkozás teljes 
mértékben együttműködik a mentesítési 
eljárásban részt vevő intézményekkel, és 
adott esetben megad minden szükséges 
kiegészítő információt.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szóban forgó rendelettel létrehozott 
közös vállalkozás sajátos működési 
igényeinek figyelembevétele érdekében a 
Bizottság korlátozott mentességet kérhet 
a(z) […]/2013/EU rendelet [Horizont 
2020] és a(z) […]/2013/EU18a határozat 
hatálya alól, amennyiben e mentesség a 
lehető legalacsonyabb mértékű, hogy 
ezáltal biztosíthatóvá váljon a Horizont 
2020 céljainak maximális tiszteletben 
tartása és a keretprogram végrehajtása. E 
célból a Bizottságra ruházható a jogi 
aktusoknak az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskör. A(z) […]/2013/EU 
rendelet [a Horizont 2020 szabályai] 50. 
cikkének megfelelően az Európai 
Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja e rendelet 1. cikkének (3) 
bekezdésében említett hatáskör 
átruházását.
________________
18a HL ... [H2020 SP]

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ECSEL közös vállalkozás igazgatási 
költségei nem haladhatják meg a 
39 420 000 eurót, és azokat az uniós 
hozzájárulás esetében 15 255 000 euró 
összegig a 3. cikk (1) bekezdésében, a 
magántagok hozzájárulásai esetében 
19 710 000 euró összegig a 4. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 72/2008 és 74/2008 
rendeletek tekintetében a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi 
hozzájárulásokból kell fedezni. Ha az 

(2) Az ECSEL közös vállalkozás igazgatási 
költségei nem haladhatják meg a 
40 945 500 eurót, és azokat az uniós 
hozzájárulás esetében 15 920 440 euró 
összegig a 3. cikk (1) bekezdésében, a 
magántagok hozzájárulásai esetében 
20 570 060 euró összegig a 4. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 72/2008 és 74/2008 
rendeletek tekintetében a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi 
hozzájárulásokból – 4 455 000 euró – kell 
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igazgatási költségekre fordítandó 
hozzájárulások egy része nem kerül 
felhasználásra, az az ECSEL közös 
vállalkozás üzemeltetési költségeinek 
fedezésére is fordítható.

fedezni. Ha az igazgatási költségekre 
fordítandó hozzájárulások egy része nem 
kerül felhasználásra, az az ECSEL közös 
vállalkozás üzemeltetési költségeinek 
fedezésére is fordítható. Amennyiben az 
igazgatási költségekre irányuló 
hozzájárulást elégtelennek ítélik, az 
ügyvezető igazgató a kiigazítás 
megvitatása érdekében összehívhatja az 
irányító testületet.

Or. en

Indokolás

Az ECSEL igazgatására elkülönített jelenlegi összeg más közös vállalkozások – köztük a 
korábbi ARTEMIS és ENIAC – igazgatási igényeihez képest alacsony. E módosítás 10%-kal 
növeli az ECSEL igazgatási költségvetését, ami – megfelelő konzultációt követően – az előadó 
szerint közelebb áll az ECSEL valós igényeihez. Az új közös vállalkozás azonban két korábbi 
közös vállalkozást ötvöz majd, így pedig nehéz előre látni a tényleges igényeket, ezért az 
igazgatónak lehetőséget kell biztosítani további kiigazítások szorgalmazására.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ECSEL közös 
vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű határidőt 
állapít meg a mulasztás pótlására. 
Amennyiben a mulasztás pótlására a 
megadott határidőn belül nem kerül sor, az 
ügyvezető igazgató összehívja az irányító
testületet annak eldöntésére, hogy a 
mulasztást elkövető tag tagságát 
megszüntetik-e vagy hoznak-e más 
intézkedést, amíg a kötelezettségek 
teljesítése meg nem történik.

(5) Amennyiben az ECSEL közös 
vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű határidőt 
állapít meg a mulasztás pótlására. 
Amennyiben a mulasztás pótlására a 
megadott határidőn belül nem kerül sor, az 
ügyvezető igazgató javasolja, hogy az 
irányító testület kérje fel a Bizottságot a 
szükséges intézkedések meghozatalára az 
adott hozzájárulás behajtása érdekében, a 
Szerződés 323. cikkének megfelelően.

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 18 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ECSEL közös vállalkozás nyílt 
versenypályázati felhívásokkal, valamint 
közfinanszírozási forrásoknak a 
rendelkezésre álló költségvetési keretek 
közötti felosztásával támogatja a közvetett 
cselekvéseket. A kezdeményezés keretében 
közpénzekből juttatott támogatás nem sérti 
az állami támogatásokra vonatkozó eljárási 
és anyagi szabályokat.

(1) Az ECSEL közös vállalkozás –
szigorúan a(z) […]/2013/EU rendeletnek 
[Horizont 2020] és a(z) …/EU rendeletnek 
[a Horizont 2020 részvételi és terjesztési 
szabályai] megfelelően – nyílt 
versenypályázati felhívásokkal, valamint 
közfinanszírozási forrásoknak a 
rendelkezésre álló költségvetési keretek 
közötti felosztásával támogatja a közvetett 
cselekvéseket. A kezdeményezés keretében 
közpénzekből juttatott támogatás nem sérti 
az állami támogatásokra vonatkozó eljárási 
és anyagi szabályokat.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 18 rész – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL-tagállamok általi 
finanszírozásra vonatkozó egyedi 
támogathatósági kritériumokat a megfelelő 
nemzeti finanszírozási hatóságok 
állapíthatják meg, és ezeket a munkatervbe 
kell foglalni.

Az ECSEL-tagállamok általi 
finanszírozásra vonatkozó egyedi 
támogathatósági kritériumokat a megfelelő 
nemzeti finanszírozási hatóságok 
állapíthatják meg, és ezeket a munkatervbe 
kell foglalni. Az uniós finanszírozás 
azonban nem korlátozódik az ECSEL 
tagállamaiból származó résztvevőkre, a 
munkatervben pedig olyan rendelkezések 
megállapítására kerül sor, amelyek 
biztosítják, hogy az ECSEL közös 
vállalkozás keretében végrehajtott 
fellépésekre irányuló felhívások azon 
uniós tagállamokból származó szervezetek 
előtt is ténylegesen nyitva álljanak, 
amelyek nem tagjai az ECSEL közös 
vállalkozásnak.
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Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ECSEL közös vállalkozás köteles 
évente jelentést készíteni a Bizottság 
számára a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikkének (5) bekezdése 
szerint.

törölve

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ECSEL közös vállalkozás 
beszámolóit független könyvvizsgálati 
szervnek kell ellenőriznie a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

törölve

 Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a Horizont 2020 esetében minden feltétel adott ahhoz, hogy az a 
hetedik keretprogram sikerére építve további támogatást nyújtson az európai kutatás számára 
a közpénzek beruházása és a magánbefektetések mozgósítása révén, olyan módon, ami 
meggyorsítja egy valódi európai kutatási térség kialakítását. A kutatás az élet minden 
területén az innováció motorja, ezáltal pedig a különféle horizontális uniós szakpolitikák 
alapja. A megfelelő beruházás további lendületet kölcsönözne az Európa 2020 stratégia 
céljainak eléréséhez, intelligens, fenntartható és befogadó uniós gazdaságot teremtve.

Tekintve, hogy az ikt kulcsfontosságú alaptechnológia, amely más ipari ágazatokban is 
elősegíti az innovációt, az ECSEL közös vállalkozás létfontosságú szerepet játszik majd a 
Horizont 2020 „Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén” elnevezésű pillérének 
keretében megállapított célok elérésében. Célja, hogy megerősítse az ágazati 
versenyképességet a kulcsfontosságú technológiák, így például a mikro- és nanoelektronika, 
valamint az intelligens beágyazott alkatrészek és rendszerek terén, amelyek mind az ikt 
kiemelt területei a Horizont 2020 keretprogramban.

Az előadó tudatában van annak, hogy a közös vállalkozások a Horizont 2020 végrehajtásának 
fontos eszközei, mivel olyan célzott partnerségekbe tömörítik a köz- és magánszférát, 
amelyek maximalizálják a közpénzek multiplikátor-hatását, és elősegítik az ötletek konkrét 
termékké való fejlesztését. Az előadó ugyanakkor úgy érzi, hogy a közös vállalkozások 
megfelelő működéséhez kellő egyensúlyt kell teremteni a közös vállalkozás autonóm 
működésének lehetővé tétele, valamint a Horizont 2020 céljainak és elveinek tiszteletben 
tartása között. E tekintetben a rendelet különösen fontos, mivel az elkövetkező 7 évre 
meghatározza a közös vállalkozás működésének keretét. Ebben az összefüggésben az előadó 
érti a Bizottsággal szemben arra vonatkozóan támasztott követelményt, hogy bizonyos 
mentességeket kérjen a Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályai alól, és e 
mentességekkel egyet is ért, amennyiben azok a szükséges minimális szinten maradnak. Az 
előadó úgy véli, hogy az említett autonómiát közvetlen mentesítési eljáráson keresztül is 
biztosítani kell, lehetőséget kínálva a Parlamentnek ahhoz, hogy közvetlen ellenőrzésnek 
vesse alá a közös vállalkozás tevékenységeit, egyúttal pedig nagyobb szabadságot adva a 
közös vállalkozásnak saját ügyei igazgatásához. 

Az előadó tisztában van az ECSEL közös vállalkozás sajátos jellegével is, miszerint több 
uniós tagállam ECSEL-tagállami minőségében is részt vesz majd a közös vállalkozásban. Ez 
magában rejti a nemzeti és uniós források mozgósításának előnyét, ugyanakkor további 
kihívást is támaszt, hiszen a különféle nemzeti finanszírozási hatóságok eljárásait és 
támogathatósági kritériumait össze kell majd hangolni az uniós finanszírozási eljárásokkal és 
támogathatósági kritériumokkal. Ezért az előadó azt reméli, hogy az ECSEL-tagállamok élnek 
annak lehetőségével, hogy a közös vállalkozást bízzák meg saját hozzájárulásaik 
végrehajtásával annak érdekében, hogy a fellépésre irányuló felhívásokat a lehető leginkább 
zökkenőmentesé tegyék, és felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a nemzeti és az uniós 
szabályok közötti eltérések ECSEL-ben való részvételre gyakorolt lehetséges hatásait. Az 
előadó továbbá azt reméli, hogy ezáltal egyben minimálisra csökkenthető annak kockázata, 
hogy az ECSEL-tagállamokból származó szervezetek – mások kárára – közvetett előnnyel 
rendelkezzenek, mivel ez ellentétes lenne a Horizont 2020 szellemiségével és az uniós 
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finanszírozás működési módjával.


