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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 jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra 
(COM(2011)0684),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
173. és 183. cikkére, valamint 188. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0465/2011),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012.xx.xx-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
megfelelő módon reagálniuk kell az 
Európai Parlament által megfogalmazott és 
a „Jelentés a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről” című 
dokumentumban összefoglalt, valamint a 
Tanács által megfogalmazott, a kutatási 

(4) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
megfelelő módon reagálniuk kell az 
Európai Parlament által megfogalmazott és 
a „Jelentés a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről” című 
dokumentumban összefoglalt, valamint a 
Tanács által megfogalmazott, a kutatási 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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keretprogramokhoz kapcsolódó 
adminisztratív és pénzügyi követelmények 
egyszerűsítésére vonatkozó ajánlásokra. A 
szabályoknak folytonosságot kell 
biztosítaniuk az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
keretében már bevezetett egyszerűsítő 
intézkedésekkel, és a pénzügyi hibák 
számának visszaszorítása érdekében tovább 
kell folytatniuk a résztvevők adminisztratív 
terheinek és a pénzügyi rendelkezések 
bonyolultságának csökkentését. A 
szabályoknak emellett kellőképpen 
figyelembe kell venniük a Bizottság által 
2010. április 29-én „A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítése” címmel az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett közlemény
és az ezt követően 2011. február 9-én 
„Kihívásból lehetőség: az európai uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás közös 
stratégiai kerete felé” címmel közzétett 
zöld könyv nyomán megkezdődött 
vitafolyamatban a kutatóközösség részéről 
megfogalmazott aggályokat és javaslatokat 
is.

keretprogramokhoz kapcsolódó 
adminisztratív és pénzügyi követelmények 
egyszerűsítésére vonatkozó ajánlásokra. A 
szabályoknak folytonosságot kell 
biztosítaniuk az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat és a 
szakértői csoportnak „A hetedik 
keretprogram időközi értékelése” című, 
2010. november 12-i záró jelentése 
keretében már bevezetett egyszerűsítő 
intézkedésekkel, és a pénzügyi hibák 
számának visszaszorítása érdekében tovább 
kell folytatniuk a résztvevők adminisztratív 
terheinek és a pénzügyi rendelkezések 
bonyolultságának csökkentését. A 
szabályoknak emellett kellőképpen 
figyelembe kell venniük a Bizottság által 
2010. április 29-én „A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítése” címmel az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett közlemény
és az ezt követően 2011. február 9-én 
„Kihívásból lehetőség: az európai uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás közös 
stratégiai kerete felé” címmel közzétett 
zöld könyv nyomán megkezdődött 
vitafolyamatban a kutatóközösség részéről 
megfogalmazott aggályokat és 
javaslatokat, valamint az érdekeltek 
közösségével a Bizottság által 
kezdeményezett idevágó nyilvános 
konzultációt is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata a „Horizont 2020” keretprogramról (COM(2011)0809, 101. o.): 
„Az egyszerűsítés további lehetőségeiről megkérdezett érdekeltek és EU-intézmények 
álláspontja és a »Horizont 2020« keretprogram kidolgozása érdekében elvégzett 
hatásvizsgálat egyértelműen azt jelzi, hogy a finanszírozási modellnek továbbra is a tényleges 
költségek visszatérítésén kell alapulnia.”
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Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A többi uniós finanszírozási 
programmal való koherencia biztosítása 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtásának az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, […]-i XX/XX/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 
valamint a költségvetési rendelet 
végrehajtása részletes szabályainak 
módosításáról szóló, […]-i X/X/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell történnie.

(5) A többi uniós finanszírozási 
programmal való koherencia biztosítása 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtásának az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, […]-i XX/XX/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 
valamint a költségvetési rendelet 
végrehajtása részletes szabályainak 
módosításáról szóló, […]-i X/X/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell történnie, 
ennek ellenére kellően figyelembe véve a 
kutatási és innovációs tevékenységek 
sajátos jellegét.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hetedik kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hatálya alá, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
hatáskörébe tartozó tevékenységek 
egyetlen egységes keretbe való 
szervezésével könnyebbé válik a részvétel, 
következetesebb eszközrendszer hozható 
létre, és növelhetők a tudományos és a 
gazdasági hatások, miközben elkerülhetők 
az indokolatlan átfedések és a 
szétaprózódottság. Ahhoz, hogy 
megkönnyítse a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből uniós 

(6) A hetedik kutatási keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hatálya alá, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
hatáskörébe tartozó tevékenységek 
egyetlen egységes keretbe való 
szervezésével könnyebbé válik a részvétel, 
következetesebb eszközrendszer hozható 
létre, és növelhetők a tudományos és a 
gazdasági hatások, miközben elkerülhetők 
az indokolatlan átfedések és a 
szétaprózódottság. Ahhoz, hogy 
megkönnyítse a „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetéséből uniós 
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pénzügyi hozzájárulásban részesülő 
programokban való részvételt, ideértve az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet, a közös vállalkozások és az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más 
struktúrák által igazgatott programokban, 
valamint a tagállamok által az EUMSZ 
185. cikke alapján végrehajtott 
programokban való részvételt is, a 
létrehozandó koherens keretnek közös 
szabályok alkalmazásán kell alapulnia.
Ugyanakkor kellő rugalmasságot kell 
biztosítani és ennek érdekében lehetővé 
kell tenni külön szabályok megalkotását 
arra az esetre, ha az adott cselekvések 
speciális igényei azt indokolttá teszik és a 
Bizottság ahhoz beleegyezését adja.

pénzügyi hozzájárulásban részesülő 
programokban való részvételt, ideértve az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet, a közös vállalkozások és az 
EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más 
struktúrák által igazgatott programokban, 
valamint a tagállamok által az EUMSZ 
185. cikke alapján végrehajtott 
programokban való részvételt is, a 
létrehozandó koherens keretnek közös 
szabályok alkalmazásán kell alapulnia.

Or. en

(Lásd alább.)

Indokolás

A közös szabályok egységes készletének fenntartása érdekében e rendelet egyedi szabályokat 
állapít meg az említett cselekvésekre vagy programokra, mégis rugalmasságot biztosítva az e 
rendeletben meghatározott területeken.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel.
Az uniós pénzügyi segítségnyújtás 
többféle formában történhet.

(9) A részvételi és terjesztési szabályoknak 
olyan következetes, átfogó és átlátható 
rendszert kell alkotniuk, amely a lehető 
leghatékonyabb végrehajtást biztosítja, 
miközben figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy az egyszerűsített 
eljárásoknak köszönhetően a keretprogram 
összes résztvevője – és különösen a kis- és 
középvállalkozások – számára egyszerű 
legyen a keretprogramban való részvétel.
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Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós pénzügyi segítségnyújtás 
többféle formában történhet, a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseit 
támogató és a megcélzott 
kedvezményezettek sajátos igényeihez 
illeszkedő legmegfelelőbb intézkedés 
megválasztásával.

Or. en

Indokolás

A szöveg egy újabb preambulumbekezdéssel egészült ki, amely rávilágít arra, hogy a 
különböző finanszírozási formák közötti választás fő szempontja az intézkedés meghatározott 
célkitűzéshez képesti alkalmassága.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Figyelembe véve a kutatási közösség 
különböző résztvevőinek eltérő jellegét és 
sajátos igényeit, a részvételi szabályoknak 
csökkenteniük kell a finanszírozási ráták 
kombinációit és a közvetlen költségek 
meghatározásának módszereit, miközben 
fenn kell tartaniuk az 
egyetemek/kutatóközpontok, az ipar, a 
nonprofit szervezetek és a kkv-k közötti 
jelenlegi különbségtételt, ahogyan azt a 
kutatási keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló, 2010. november 
11-i európai parlamenti állásfoglalás1 17. 
bekezdése világosan megfogalmazza.
_____________
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1 HL C 74E., 2012. 3.13., 34. o.

Or. en

Indokolás

A Parlamentnek – hogy megakadályozza a „Horizont 2020” keretprogram túlzott 
egyszerűsítését, amely még az érdekeltek közötti legalapvetőbb különbségeket sem mérlegeli, 
és így nem kívánt hatásokat válthat ki bizonyos érdekeltek csökkenő részvételével, akik 
jelenleg hátrányos helyzetbe kerültek – emlékeztetnie kell a Carvalho-jelentés 17. 
bekezdésére, amely világosan kérte egy egyszerűsített rendszer kialakítását, amelynek fenn 
kell tartania az érdekeltek közötti jelenlegi (és jól alátámasztott) különbségtételt.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Ezeknek a részvételi és terjesztési 
szabályoknak figyelembe kell venniük a 
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű kisebb 
cégek sajátos finanszírozási igényeit, hogy 
kibontakoztassák azok teljes kutatási és 
innovációs potenciálját, kellően 
figyelembe véve a kkv-k különböző 
típusainak és a különböző ágazatoknak a 
sajátosságait. A részvételi szabályoknak 
kellő módon elő kell segíteniük a 
támogatás odaítélésére rendelkezésre álló 
időtartam legfeljebb hat hónapra 
rövidítését.

Or. en

Indokolás

Utalás a Carvalho-jelentés 38. és 39. bekezdésére.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” (12) Meg kell állapítani a „Horizont 2020” 



PR\903026HU.doc 11/81 PE489.632v01-00

HU

keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése és a projektvégrehajtás 
rugalmasságának növelése érdekében 
olyan egyszerűsített költség-visszatérítési 
rendszert kell kialakítani, amely 
nagymértékben átalányösszegek szerinti 
finanszírozásra, átalányfinanszírozásra és 
az egységre vetített költségskála 
alkalmazására támaszkodik. Az 
egyszerűség érdekében minden típusú 
cselekvés esetében egyetlen, a résztvevő 
típusától nem függő egységes visszatérítési 
rátát indokolt alkalmazni.

keretprogram keretében végrehajtott 
cselekvések résztvevői számára nyújtandó 
uniós finanszírozás feltételeit. A jelenlegi 
finanszírozási szabályok bonyolultságának 
csökkentése érdekében olyan egyszerűsített 
költség-visszatérítési rendszert kell 
kialakítani, amely nagymértékben 
átalányösszegek szerinti finanszírozásra, 
átalányfinanszírozásra és az egységre 
vetített költségskála alkalmazására 
támaszkodik.

Or. en

Indokolás

A résztvevők számára a projektvégrehajtás során a nagyobb rugalmasság nem csökkenti a 
rugalmasságot, sőt, éppen az ellenkezőjéhez vezet. Az egységes finanszírozási ráta nem veszi 
figyelembe bizonyos résztvevők sajátos igényeit, és nem vonzó azon résztvevők számára, akik 
egy innovációs projekt keretében folytatnak kutatási tevékenységet. Nem valószínű, hogy más 
résztvevők finanszírozzák majd a kutatási partnereket. Ez a rendszer akadályozza a 
projektkonzorciumokat, és jelentősen késlelteti a pályázati folyamatot is.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése új 
finanszírozási formák, köztük pénzdíjak, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzés és innovatív megoldásokra 
irányuló közbeszerzés igénybevételét 
indokolja, amelyek kapcsán meg kell 
állapítani az irányadó különös 
szabályokat.

(13) A kutatás és az innováció területén 
jelentkező egyes kihívások kezelése új 
finanszírozási formák, köztük pénzdíjak, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzés és innovatív megoldásokra 
irányuló közbeszerzés, valamint sajátos 
típusú finanszírozó szervek igénybevételét 
indokolja, mint amilyenek az EUMSZ 185. 
és 187. cikkén és a(z) XX/XX/EU rendelet 
[a költségvetési rendelet] [55. cikkén] 
alapuló meglévő és újonnan előírt 
programozási kezdeményezések. Ezek az 
új finanszírozási formák és különböző 
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típusú finanszírozó szervek különös 
szabályokat követelnek meg, amelyeket 
ebben a rendeletben kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az egységes szabálykészlet elképzelésének erősítése érdekében a részvételi szabályok egy új 
címmel, a „Különös rendelkezésekkel” egészültek ki, amelyek a finanszírozó szervek sajátos 
típusait és a rendelkezésre álló új finanszírozási formákat szabályozzák.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Helyénvaló a különböző 
finanszírozási formák használata és adott 
esetben a különböző finanszírozó szervek 
összekapcsolása. Különösen, a pénzügyi 
eszközöket kiegészítő jelleggel kell 
használni azokban az esetekben, amikor 
azok segítenek fokozni a kutatási és 
innovációs magánbefektetéseket, beleértve 
a kockázatitőke-befektetéseket is az 
innovatív vállalatok és különösen a kkv-k 
számára, és amikor a célul kitűzött 
eredmények nem érhetők el hatékonyan 
támogatásokkal, és a cselekvések 
elsődlegesen piachoz közeli 
tevékenységekből állnak.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi eszközök célja a magánbefektetések elindítása és elősegítése az innováció terén, 
továbbá javítani a kutatás kereskedelmi hasznosítását.  A részvételi szabályokban erősíteni és 
hangsúlyozni kell a piachoz közeli tevékenységek összekapcsolását, azáltal is, hogy a 
„különös rendelkezésekben” külön cikk határozza meg a pénzügyi eszközök használatának 
általános feltételeit.



PR\903026HU.doc 13/81 PE489.632v01-00

HU

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a belső piacon 
működő valamennyi vállalkozás egyenlő 
feltételek mellett vehessen részt a piaci 
versenyben, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban kell finanszírozást nyújtani 
oly módon, amely biztosítja a közforrások 
felhasználásának eredményességét, 
továbbá megelőzi a piaci torzulásokat és 
különösen azt, hogy a finanszírozásból 
kiszoruljanak a magánforrások, hogy nem 
hatékony piacszerkezet jöjjön létre, és 
hogy a nem hatékonyan működő cégek 
fennmaradjanak.

(14) Annak érdekében, hogy a belső piacon 
működő valamennyi vállalkozás egyenlő 
feltételek mellett vehessen részt a piaci 
versenyben, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében oly módon kell 
finanszírozást nyújtani, amely biztosítja a 
közforrások felhasználásának 
eredményességét, továbbá megelőzi a piaci 
torzulásokat és különösen azt, hogy a 
finanszírozásból kiszoruljanak a 
magánforrások, hogy nem hatékony 
piacszerkezet jöjjön létre, és hogy a nem 
hatékonyan működő cégek 
fennmaradjanak.

Or. en

Indokolás

Mivel az állami támogatások keretrendszere csak a tagállamokra vonatkozik, és nem 
alkalmazandó a kutatás és innováció uniós finanszírozására, a zavar elkerülése érdekében a 
hivatkozást törölni kell. Azonban továbbra is meg kell említeni a piac torzulásának 
megakadályozására vonatkozó általános célt.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Unió pénzügyi érdekeit arányos 
intézkedések útján a teljes finanszírozási 
ciklusra kiterjedően védeni kell.

(15) Az Unió pénzügyi érdekeit arányos 
intézkedések útján a teljes finanszírozási 
ciklusra kiterjedően védeni kell, biztosítva 
a bizalom és az ellenőrzés közötti 
megfelelő egyensúlyt.

Or. en
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Indokolás

A hivatkozás összhangban van a Carvalho-jelentés 11. bekezdésével és a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló rendelettel.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.

(19) Az eredmények hasznosítására és 
terjesztésére irányadó szabályoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a résztvevők az 
eredményeiket megfelelő módon védjék, 
hasznosítsák és terjesszék, továbbá 
lehetőséget kell adniuk különösen arra, 
hogy Európa stratégiai érdekeinek 
védelmében a hasznosítás kapcsán további 
feltételek legyenek érvényesíthetők.
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
támogatott cselekvések által létrehozott 
tudás lehető legszélesebb körű 
felhasználására és terjesztésére e tudás 
kereskedelmi hasznosításáig.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozó szerv az e rendeletben 
vagy a(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) előírt 
szabályoktól eltérő szabályokat abban az 
esetben alkothat, ha az alapaktus arra 
lehetőséget ad, vagy ha a finanszírozó 
szerv sajátos működési igényei azt 
szükségessé teszik, és a Bizottság az 
eltéréshez előzetesen beleegyezését adta.

(3) Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet az e rendeletben vagy 
a(z) XX/2012/EU rendeletben (a 
költségvetési rendeletben) előírt 
szabályoktól eltérő szabályokat abban az 
esetben alkothat, ha az alapaktus arra 
lehetőséget ad, vagy ha sajátos működési 
igényei – különösen a tulajdonjog, a 
hozzáférési jogok, a hasznosítás és az 
eredmények terjesztése tekintetében – azt 
szükségessé teszik, és a Bizottság az 
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eltéréshez előzetesen beleegyezését adta.

Or. en

Indokolás

Az, hogy lehetővé teszik egy finanszírozó szerv számára, hogy létrehozza saját szabályait, 
ellentmond annak az elképzelésnek, hogy az egyszerűsítés alappilléreként egységes 
szabálykészlet vezessenek be. Az eltérés korlátait és hatályát külön cikkekben kell 
meghatározni a „különös rendelkezések” között, egyensúlyt teremtve a szabálykészlet 
megfelelő rugalmassága, valamint a szükséges megbízhatósága és koherenciája között. Ez a 
kérdés döntő fontosságú, mivel a Bizottság költségvetés-végrehajtási feladatokat fog 
átruházni ezekre a finanszírozó szervekre.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)„kapcsolt jogalany”: az a jogalany, 
amely egy résztvevő közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzése vagy egy 
résztvevőével megegyező közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzés alatt áll, vagy egy 
résztvevő felett közvetlen vagy közvetett 
ellenőrzést gyakorol;

(2) „kapcsolt jogalany”: az a jogalany, 
amely egy résztvevő közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzése vagy egy 
résztvevőével megegyező közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzés alatt áll, vagy egy 
résztvevő felett közvetlen vagy közvetett 
ellenőrzést gyakorol. Az ellenőrzés a 7. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
formák bármelyikét jelentheti;

Or. en

Indokolás

Az „ellenőrzés” fogalommeghatározását itt kell megadni, nem pedig a 2. cikk (2) 
bekezdésében elrejtve.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „meglévő információk és 
jogok”: megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 

4. „meglévő információk és 
jogok”: megjelenési formájától és típusától 
függetlenül minden olyan adat, know-how 
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és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat
megelőzően birtokoltak, és amelyet (ii) a 
résztvevők a 42. cikknek megfelelően 
ekként megjelöltek;

és/vagy információ, valamint minden olyan 
jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogot is, amelyet (i) a résztvevők a 
cselekvéshez való csatlakozásukat 
megelőzően birtokoltak, amelyet (ii) a 
cselekvésen kívül hoztak létre és a 
tulajdonos résztvevő vitte be a cselekvésbe, 
amelyre (iii) a közvetett cselekvés 
végrehajtása vagy a közvetett cselekvés 
eredményeinek felhasználása céljából van 
szükség, és amelyet (iv) a résztvevők a 42. 
cikknek megfelelően ekként megjelöltek;

Or. en

Indokolás

A (ii) szempont hasznosnak bizonyult a hetedik keretprogramban. Alkalmazni kell és 
világosan meg kell fogalmazni a szükségesség szempontját.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „piachoz közeli tevékenységek”: a 
meglévő tudományos, technológiai, üzleti 
és egyéb, vonatkozó ismeretek és 
szakértelem megszerzése, összesítése, 
megosztása és felhasználása új, módosított 
vagy javított termékek, eljárások vagy 
szolgáltatások terveinek és szabályainak 
létrehozása vagy megtervezése céljából, 
beleértve olyan tevékenységeket is, mint a 
prototípusok készítése, tesztelés, 
demonstrációs tevékenységek, kísérleti 
tevékenységek, kísérleti projektek és piaci 
alkalmazások;

Or. en

Indokolás

Mivel itt különbséget kell tenni a finanszírozásban, e különbségtételnek koherens 
fogalommeghatározáson kell alapulnia, amely a kutatási tevékenység és a piachoz közeli 
tevékenységek közötti különbségtétel elismert koncepciójára támaszkodik. A „kísérleti 
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fejlesztésnek” a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások 
jelenlegi közösségi keretrendszerében (2006/C 323/01) rögzített fogalommeghatározása tűnik 
a legmegfelelőbbnek.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kiadást is, de nem beleértve 
az eredmények oltalom alá helyezés és a 
hasznosítás céljából megvalósuló közlést;

7: „terjesztés”: az eredmények nyilvános 
közlése bármilyen arra alkalmas módon, 
beleértve – az alkalmazott médiumtól 
függetlenül – a kutatásokat ismertető, 
elemző és értelmező kiadványokat is, de 
nem beleértve az eredmények oltalom alá 
helyezés és a hasznosítás céljából 
megvalósuló közlést;

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hasznosítás”: további kutatási 
tevékenységekben az eredmények 
közvetlen vagy közvetett felhasználása –
kivéve azokat a tevékenységeket, 
amelyeket a közvetett cselekvés ölel fel –, 
illetve fejlesztésre, termékek vagy 
folyamatok létrehozására és 
értékesítésére, vagy szolgáltatások 
létrehozására és nyújtására való 
felhasználása;

Or. en

Indokolás

Be kell illeszteni a „hasznosítás” fogalommeghatározását annak tisztázása érdekében, hogy 
az felöleli az eredmények mindenfajta belső és külső felhasználását (beleértve a belső 
kutatást, harmadik fél által végzett kutatást, saját felhasználást).
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Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „méltányos és ésszerű feltételek”: 
olyan pénzügyi feltételek, amelyek 
figyelembe veszik a hozzáférés 
igénylésének sajátos körülményeit, 
különösen azon új információk és jogok 
vagy a meglévő információk és jogok 
tényleges vagy potenciális értékét, 
amelyekhez hozzáférést igényeltek, 
és/vagy a tervezett felhasználás hatókörét, 
időtartamát vagy egyéb jellemzőit;

Or. en

Indokolás

Fontos meghatározni a részvételi szabályokban a „méltányos és ésszerű feltételek” fogalmát, 
mivel a rendelet gyakran használja a fogalmat. A hetedik keretprogramhoz képest 
erőteljesebben kell törekedni a mérhető pénzügyi feltételekre.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „finanszírozó szerv”: a Bizottságtól 
különböző olyan szerv vagy hatóság, 
amelyre a Bizottság a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) 9. 
cikkének (2) bekezdése alapján
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
ruházott át;

8. „finanszírozó szerv”: a Bizottságtól 
különböző, a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] [55. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában] említett olyan 
szerv vagy hatóság, amelyre a Bizottság a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
ruházott át;

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű jogi megfogalmazás érdekében kerülni kell a hivatkozásokra utaló 
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hivatkozásokat.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „program-társfinanszírozási 
cselekvés”: elsősorban kutatási és 
innovációs programokat igazgató, az uniós 
szervektől különböző szervezetek által 
finanszírozott konkrét pályázati 
felhívásokhoz vagy programokhoz 
biztosított kiegészítő támogatás útján 
finanszírozott cselekvés;

12. „program-társfinanszírozási 
cselekvés”: elsősorban kutatási és 
innovációs programokat igazgató, az uniós 
szervektől különböző szervezetek által 
finanszírozott konkrét pályázati 
felhívásokhoz vagy programokhoz 
biztosított kiegészítő támogatás útján 
finanszírozott cselekvés; a cselekvések 
különböző országok programjai közötti 
hálózatos vagy más típusú együttműködést 
megvalósító kiegészítő tevékenységeket is 
magukban foglalhatnak;

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a 2. cikk (5) bekezdéséből került ide.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret 
és információ, függetlenül attól, hogy 
oltalom alá helyezhető-e vagy sem, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó jogok 
összessége, beleértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is;

15. „eredmények”: megjelenési formájától 
és típusától függően az adott cselekvés 
által létrehozott mindennemű adat, ismeret,
információ, tárgy és egyéb tárgyi 
eredmény, függetlenül attól, hogy oltalom 
alá helyezhető-e vagy sem, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó jogok összessége, 
beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat is. Nem minősülnek eredménynek 
azok a kiadványok és publikációk, 
amelyek „Horizont 2020” 
keretprogramból nyújtott finanszírozás 
közvetlen eredményeként létrehozott 
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adatokat, tudást vagy információkat írják 
le, értelmezik vagy elemzik;

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében hivatkozni kell a tárgyi eredményekre. Példákat 
kell adni a szellemi tulajdonjogokra, amelyek segítséget nyújtanak a szemléltetésben. Az 
eredmények fogalommeghatározása tisztázza, hogy nem tartoznak az eredmények közzé azok 
a kiadványok és publikációk, amelyekhez nyílt hozzáférést biztosítottak.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „munkaterv”: a(z) XX/XX/EU 
rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) 9. 
cikkének (2) bekezdése értelmében a 
„Horizont 2020” keretprogram valamely 
meghatározott részének végrehajtásával 
megbízott finanszírozó szervek által 
elfogadott, a Bizottság 
munkaprogramjához hasonló 
dokumentum.

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés, az egyértelműség és a hozzáférhetőség miatt a „munkatervet” – például a 
finanszírozó szerv által kidolgozott éves munkatervet – „munkaprogramnak" kell hívni, 
amelyet a Bizottság ugyanúgy fogad el, mint az Európai Kutatási Tanács munkaprogramját a 
„Horizont 2020” egyedi program 5. cikkének (3) bekezdésében bemutatottak szerint.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „tagállam által garantált”: a részt 
vevő jogalany pénzügyi életképességét egy 
tagállam kötelezettségvállalása biztosítja.

Or. en

Indokolás

Ahogyan a hetedik keretprogram megkezdésekor, itt is fontosnak tűnik, hogy a zavar 
elkerülése érdekében meghatározzuk e státusz fogalmát.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés 2. pontja 
alkalmazásában az ellenőrzés a 7. cikkben 
meghatározott formák bármelyikét 
jelentheti.

törölve

Or. en

Indokolás

A hivatkozás a 2. cikk (1) bekezdésének 2. pontjába került.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés 12. pontjában 
meghatározott cselekvések különböző 
országok programjai közötti hálózatos 
vagy más típusú együttműködést 
megvalósító kiegészítő tevékenységeket is 
magukban foglalhatnak.

törölve

Or. en
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Indokolás

A hivatkozás a 2. cikk (1) bekezdésének 12. pontjába került.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével 
bizalmasan kell kezelni mindazokat az 
adatokat, ismereteket és információkat, 
amelyeket egy adott cselekvés keretében 
valaki a bizalmasság megjelölésével hoz 
másvalaki tudomására.

A végrehajtó megállapodásokban, 
határozatokban és szerződésekben 
megállapított feltételek betartása mellett, a 
minősített adatok védelmére vonatkozó 
szabályok kellő figyelembevételével az 
uniós intézményeknek és szerveknek, 
valamint a cselekvés résztvevőinek 
bizalmasan kell kezelniük mindazokat az 
adatokat, ismereteket és információkat, 
amelyeket egy adott cselekvés keretében 
valaki a bizalmasság megjelölésével hoz 
másvalaki tudomására.

Or. en

Indokolás

A 3. cikknek világosan meg kell határoznia, hogy kinek kell bizalmasan kezelnie az 
információkat (az uniós intézményeknek és szerveknek, valamint a cselekvés résztvevőinek).

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam vagy 
társult ország rendelkezésére bocsátani 
bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő
eredményeivel kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:

A 3. cikk sérelme nélkül a Bizottság 
kérésre köteles az Unió intézményei és 
szervei, valamint bármely tagállam vagy 
társult ország rendelkezésére bocsátani 
bármely birtokában lévő hasznos 
információt bármely olyan résztvevő által 
egy cselekvés keretében létrehozott
eredménnyel kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült, amennyiben 
mindkét következő feltétel teljesül:
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Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés
„Biztonságos társadalmak” tevékenysége
alá tartozó cselekvések vonatkozásában a 
Bizottság az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

A „Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme” különös célkitűzés alá tartozó 
cselekvések vonatkozásában a Bizottság az 
Unió intézményei és szervei, valamint a 
tagállami nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsáthat bármely 
birtokában lévő hasznos információt 
bármely olyan résztvevő eredményeivel 
kapcsolatban, amely uniós 
finanszírozásban részesült.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vonatkozó munkaprogram a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt 
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

(2) A vonatkozó munkaprogram a 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező jogalanyok esetében 
korlátozhatja a „Horizont 2020” 
keretprogramban vagy annak 
meghatározott részeiben történő részvételt 
abban az esetben, ha a tagállamok 
jogalanyainak vagy helyi kapcsolt 
jogalanyaiknak az adott harmadik ország 
kutatási és innovációs programjaiban való 
részvételére irányadó feltételek sértik az 
Unió érdekeit.

Or. en
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Indokolás

Ösztönözni kell a harmadik országok programjaihoz való kölcsönös hozzáférést, az európai 
multinacionális vállalatok helyi K+F laboratóriumai tekintetében is.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben és a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
meghatározott más indokolt esetekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az Európai 
Kutatási Tanács hatáskörébe tartozó, a 
felderítő kutatás területén végrehajtott 
cselekvések esetében, továbbá a kkv-
támogató eszköz esetében, a program-
társfinanszírozási cselekvésekben a 
minimumfeltétel egyetlen olyan jogalany 
részvétele, amelynek székhelye 
tagállamban vagy társult országban van, 
mivel a jogalany határokon átnyúló 
versenyt tud folytatni, és európai 
dimenzióval rendelkező társadalmi 
kihívásokkal foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni a rendelet szövegében az egyetlen résztvevőre vonatkozó 
szabály alkalmazásának feltételeit.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
a képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a minimumfeltétel egyetlen 
jogalany részvétele.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
koordinációs és támogatási cselekvések és 
a képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a minimumfeltétel egyetlen 
jogalany részvétele, mivel a jogalany 
határokon átnyúló versenyt tud folytatni, 
és európai dimenzióval rendelkező 
társadalmi kihívásokkal foglalkozik.
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Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályázati felhívás előzetesen nem 
korlátozhatja csupán egyetlen cselekvésre 
az e pályázati felhívás finanszírozandó
cselekvések számát.

Or. en

Indokolás

A pályázati eljárásban a versenyképességi elem megőrzése érdekében el kell törölni azt az 
általános korlátozást, hogy „az egyes témákban várhatóan csak egy projektet 
finanszíroznak”. Ellenkező esetben a felhívás előírásaitól és részletezettségétől függően e 
korlátozás veszélyeztetheti a kiválósági szempontot.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázatoknak az adott eset 
körülményeinek megfelelően
tartalmazniuk kell az eredmények 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
terv tervezetét.

(1) A pályázatoknak tartalmazniuk kell az 
eredmények hasznosítására és terjesztésére 
vonatkozó terv tervezetét, amennyiben a 
pályázati felhívás ezt kifejezetten 
megköveteli.

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 

(2) Az emberi embrionális őssejteken 
végzett kutatást előirányzó pályázatoknak 



PE489.632v01-00 26/81 PR\903026HU.doc

HU

– az adott eset körülményeinek 
megfelelően – tartalmazniuk kell a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
alkalmazandó engedélyezési és ellenőrző 
intézkedések, valamint a tervezett etikai 
jóváhagyások részletes ismertetését. Az 
emberi embrionális őssejtek kinyerésével 
összefüggésben az érintett intézményeket, 
szervezeteket és kutatókat az érintett 
tagállamok jogszabályaival összhangban 
szigorú engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

tartalmazniuk kell a tagállamok illetékes 
hatóságai által alkalmazandó engedélyezési 
és ellenőrző intézkedések, valamint a 
tervezett etikai jóváhagyások részletes 
ismertetését. Az emberi embrionális 
őssejtek kinyerésével összefüggésben az 
érintett intézményeket, szervezeteket és 
kutatókat az érintett tagállamok 
jogszabályaival összhangban szigorú 
engedélyezési eljárásoknak és 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. en

Indokolás

Önmagának ellentmondó megfogalmazás. Az emberi embrionális őssejteken végzett kutatást 
előirányzó összes pályázatnak részletesen tartalmaznia az engedélyezési és ellenőrző 
intézkedéseket.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elbírálási, a kiválasztási és az 
odaítélési eljárásokból bármely időpontban 
kizárható az a pályázat, amely sérti az 
alapvető etikai elveket vagy a vonatkozó 
jogszabályokat, vagy nem felel meg a(z) 
XX/XX/EU határozatban (az egyedi 
programban), a munkaprogramban vagy 
munkatervben vagy a pályázati felhívásban 
meghatározott feltételeknek.

(3) Az elbírálási, a kiválasztási és az 
odaítélési eljárásokból kizárják azt a 
pályázatot, amely sérti az alapvető etikai 
elveket vagy a vonatkozó jogszabályokat, 
vagy nem felel meg a(z) XX/XX/EU 
határozatban (az egyedi programban), a 
munkaprogramban vagy munkatervben 
vagy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság útmutató dolgoz ki a 
kiválasztási folyamathoz, amely kifejti az 
odaítélési szempontok alkalmazását és 
meghatározza a kiválasztási folyamatra 
vonatkozó egyedi súlyozások és 
küszöbértékek vonatkozásait. Ezt az 
útmutatót az első munkaprogrammal 
együtt teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak minden szükséges támogatást meg kell adnia ahhoz, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogramot hozzáférhetőbbé tegye, és növelje a sikeres pályázatok arányát. A kiválasztási 
folyamatra vonatkozó egyértelmű útmutatót az érdekeltek közössége nagyra értékelné, és ez 
megkönnyítené az új belépők és a tapasztalatlan pályázók hozzáférését.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében ellenőrzi és csak 
abban az esetben, ha a cselekvéshez 
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t.

(5) Hacsak a már rendelkezésre álló adatok 
azt nem jelzik, hogy a koordinátor vagy 
más résztvevők pénzügyi képességei 
alapos okkal kétségbe vonhatók, a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv a 
pénzügyi képességeket előzetesen csak a 
koordinátorok esetében ellenőrzi és csak 
abban az esetben, ha a cselekvéshez 
igényelt uniós finanszírozás összege eléri 
vagy meghaladja az 500 000 EUR-t. A 
Bizottság egyszerű, felhasználóbarát 
elektronikus eszközt biztosít a 
pályázóknak a pénzügyi életképességük 
ellenőrzéséhez.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell az ellenőrzési módszert.
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Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság, illetőleg az érintett 
finanszírozó szerv elbírálás-felülvizsgálati 
eljárást alakít ki azon résztvevők számára, 
amelyek úgy ítélik meg, hogy pályázatuk 
elbírálása nem az e szabályokban, a 
vonatkozó munkaprogramban vagy 
munkatervben és a pályázati felhívásban 
megállapított eljárások betartásával történt.

(1) A Bizottság, illetőleg az érintett 
finanszírozó szerv elbírálás-felülvizsgálati 
eljárást alakít ki azon résztvevők számára, 
amelyek úgy ítélik meg, hogy pályázatuk 
elbírálása nem az e szabályokban, a 
vonatkozó munkaprogramban vagy 
munkatervben, a pályázati felhívásban és a 
Bizottság kiválasztási eljárásra vonatkozó 
útmutatójában megállapított eljárások 
betartásával történt.

Or. en

(Lásd a 14. cikk (3) bekezdése a) pontjának szövegét.)

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben e rendelettel 
összhangban elkészíti a támogatási 
megállapodások mintáját, figyelembe véve 
az érintett finanszírozási rendszer 
jellemzőit. Amennyiben szükségessé válik 
a támogatási megállapodás mintájának 
jelentős mértékű módosítása, a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködve adott 
esetben felülvizsgálja azt.

Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogram keretében a Bizottságnak ki kell dolgoznia a támogatási 
megállapodás mintáját (a részvételi szabályok 19. cikkének (8) bekezdése). Ezt a „Horizont 
2020” keretprogramban is elő kell írni, hogy korlátozzák az egységes szabálykészlettől való 
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eltérések körét, ami egyébként az egyes főigazgatóságok és finanszírozó szervek feladata.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé.

(2) A támogatási megállapodásban meg 
kell határozni a résztvevők, valamint a 
Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szervek jogait és kötelezettségeit. A 
támogatási megállapodásban meg kell 
határozni azon jogalanyok jogait és 
kötelezettségeit is, amelyek a cselekvés 
végrehajtása közben válnak résztvevővé. A 
támogatási megállapodás megfelel ennek 
a rendeletnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a támogatási megállapodás teljes egészében 
figyelembe veszi ezt a rendeletet, és nem építenek be új értelmezéseket a támogatási 
megállapodásba.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket.

(3) Az e rendeletben meghatározott 
jogokon és kötelezettségeken túlmenően a 
támogatási megállapodás a hozzáférési 
jogokkal, a hasznosítással és a terjesztéssel 
összefüggésben meghatározhat további, az 
egyes résztvevőkre vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket. A Bizottság biztosítja, 
hogy a további jogokat és kötelezettségeket 
koherens és következetes módon 
alkalmazzák a „Horizont 2020” 
keretprogramból finanszírozott 
valamennyi cselekvésre.
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Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a(z) XX/2012/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] X. cikkének 
megfelelően – vagy az érintett finanszírozó 
szerv támogatási megállapodás megkötése 
helyett indokolt esetben támogatási 
határozatot fogadhat el. A támogatási 
határozatra e rendeletnek a támogatási 
megállapodásra vonatkozó rendelkezéseit 
kell értelemszerűen alkalmazni.

A Bizottság – a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] X. cikkének 
megfelelően – vagy az érintett finanszírozó 
szerv támogatási megállapodás megkötése 
helyett indokolt esetben – és amikor a 
finanszírozott cselekvés ésszerűsített 
megközelítése ezt szükségessé teszi –
támogatási határozatot fogadhat el. A 
támogatási határozatra e rendeletnek a 
támogatási megállapodásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni a támogatási határozat alkalmazásának feltételeit.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A támogatás odaítélésére rendelkezésre 

álló időtartam
A Bizottság vagy az adott finanszírozó 
szerv biztosítja, hogy az egyes pályázati 
felhívásokban a pályázat benyújtására 
megadott határidő és a támogatási 
megállapodás aláírása – vagy adott 
esetben a támogatási határozat – közötti 
időtartam legfeljebb hat hónap legyen. 
Kivételes esetekben ez az időtartam egy 
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hónappal meghosszabbítható.

Or. en

(Lásd a Carvalho-jelentés 38–39. pontját.)

Indokolás

Ez a legfontosabb tényező abban, hogy a hetedik keretprogramhoz képest javítsuk az ipar 
részvételét a „Horizont 2020” keretprogramban. A hetedik keretprogramban a támogatás 
odaítélésére rendelkezésre álló időtartam átlagosan 350 nap volt. A Bizottság Információs 
Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatósága átlagosan 270 napos időtartamot ért el. Nem 
kielégítő a Bizottság által kitűzött cél, hogy a támogatás odaítélésére rendelkezésre álló időt 
átlagosan 100 nappal kívánja csökkenteni, mivel az Információs Társadalmi és Médiaügyi 
Főigazgatóság már most elérte ezt, a rendelet tervezete pedig nem tartalmaz konkrét 
javaslatokat.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az érintett finanszírozó 
szerv a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hozhat létre. 
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

A Bizottság a résztvevőkkel folytatandó 
kommunikáció céljára biztonságos 
elektronikus rendszert hoz létre. 
Amennyiben a hozzáférés a résztvevő 
képviselőjének felhasználóazonosítójával 
és jelszavával történt, a rendszer útján 
benyújtott dokumentumot – ideértve a 
támogatási megállapodásokat is – a 
dokumentum eredeti példányának kell 
tekinteni. A felhasználó ilyen értelmű 
azonosítását az adott dokumentum 
aláírásának kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében ideális esetben egyetlen egységes elektronikus rendszert és 
résztvevői portált kell létrehozni.
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Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek. 
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. Minden 
egyes résztvevő pénzügyi felelőssége – az 
Alapra vonatkozó rendelkezésekre is 
figyelemmel – saját tartozására 
korlátozódik. A résztvevők kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

(2) A résztvevők nem vállalhatnak olyan 
kötelezettségeket, amelyek a támogatási 
megállapodással összeegyeztethetetlenek. 
Ha valamelyik résztvevő a cselekvés 
tartalmi végrehajtásával kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, a többi 
résztvevő mindennemű további uniós 
finanszírozás folyósítása nélkül köteles 
teljesíteni kötelezettségeit, hacsak a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv ez alól 
kifejezetten felmentést nem ad. A 
nemteljesítő félnek nyújtott vagy számára 
fenntartott finanszírozást a többi partner 
rendelkezésére bocsátják, hogy fedezzék 
az eredetileg a nemteljesítő félre bízott 
munka elvégzése során felmerülő 
költségeiket. A finanszírozást a 
koordinátor rendelkezésére bocsátják, 
amikor a nemteljesítő fél által teljesítendő 
cselekvés a tervezettek szerint elindul. 
Minden egyes résztvevő pénzügyi 
felelőssége – az Alapra vonatkozó 
rendelkezésekre is figyelemmel – saját 
tartozására korlátozódik. A résztvevők 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
megfelelő időben tájékoztatást kapjon 
minden olyan eseményről, amely hatással 
lehet a cselekvés végrehajtására vagy az 
Unió érdekeire.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a résztvevő nem teljesíti kötelezettségeit, a cselekvés egészének végrehajtását 
lehetőség szerint folytatják, és a nemteljesítő félnek nyújtott vagy számára fenntartott 
finanszírozást a többi partner rendelkezésére bocsátják, hogy fedezzék költségeiket.
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Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban.

(1) A cselekvésben részt venni kívánó 
konzorcium tagjai koordinátort jelölnek ki 
maguk közül, akit meg kell jelölni a 
támogatási megállapodásban. A 
koordinátor a konzorcium tagjai közötti fő 
kapcsolattartási pont, képviseli a 
konzorciumot a Bizottsághoz vagy az adott 
finanszírozó szervhez fűződő 
kapcsolatokban, és felügyeli, hogy a 
konzorcium tagjai eleget tesznek-e a 
támogatási megállapodás szerinti 
kötelezettségeiknek. 

Or. en

Indokolás

Pontosabban ismertetni kell a koordinátor szerepét és feladatait.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cselekvésben részt vevő konzorciumi 
tagok – a munkaprogramban vagy 
munkatervben vagy a pályázati 
felhívásban megjelölt, kellően indokolt 
esetek kivételével – kötelesek egymással 
belső megállapodást (a továbbiakban: 
konzorciummegállapodást) kötni.

(2) A cselekvésben részt vevő konzorciumi 
tagok kötelesek egymással belső 
megállapodást (a továbbiakban: 
konzorciummegállapodást) kötni, amely 
meghatározza a konzorciumi tagok jogait 
és kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A konzorciummegállapodás fő célját (a konzorciumi tagok jogait és kötelezettségeit) 
kifejezetten meg kell adni a szövegben. A korábbi keretprogramok tapasztalatai azt mutatták, 
hogy az előzetes konzorciummegállapodás megkönnyíti a projekt végrehajtását, ezért azt 
rendes eljárásként számításba kell venni.
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Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A konzorciummegállapodás 
meghatározza többek között a 
következőket:
a) a konzorcium belső szervezete;
b) az uniós finanszírozás elosztása;
c) a III. cím I. fejezetében 
meghatározottakon és a támogatási 
megállapodás rendelkezésein túlmenően a 
terjesztés, a felhasználás és a hozzáférési 
jogok szabályai;
d) a belső vitarendezés, beleértve a 
hatáskörrel való visszaélés eseteit is;
e) a résztvevők közötti felelősségi, 
kárrendezési és titoktartási szabályok.
A konzorciumi tagok minden, általuk 
megfelelőnek tartott szabályozást 
meghozhatnak a konzorciumban, 
amennyiben e szabályozások nem 
ütköznek a támogatási megállapodással 
vagy ezzel a rendelettel.

Or. en

Indokolás

A konzorciumegállapodásokkal kapcsolatos jelenlegi tapasztalatok alapján tanácsosnak tűnik 
meghatározni a konzorciumegállapodás minimális tartalmát.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A konzorcium a támogatási 
megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban javasolhatja új résztvevő 

(3) A konzorcium a támogatási 
megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban javasolhatja új résztvevő 
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csatlakozását vagy valamely résztvevő 
részvételének megszűnését, amennyiben ez 
a változás nem érinti a részvételi feltételek
teljesülését, nem befolyásolja hátrányosan 
a cselekvés végrehajtását, és nem ellentétes 
az egyenlő bánásmód elvével.

csatlakozását vagy valamely résztvevő 
részvételének megszűnését, illetve a 
koordinátor leváltását, amennyiben ez a 
változás nem érinti a részvételi szabályok
teljesülését, nem befolyásolja hátrányosan 
a cselekvés végrehajtását, és nem ellentétes 
az egyenlő bánásmód elvével.

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás a(z) XX/2012/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] [116]. cikkében 
meghatározott formák bármelyikét öltheti.

A támogatás a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] [116]. cikkében 
meghatározott formák bármelyikét öltheti, 
figyelembe véve a cselekvés célkitűzéseit.

Or. en

Indokolás

E szabályoknak rá kell világítaniuk a cselekvés célkitűzéseire mint a finanszírozási forma 
megválasztásának fő kritériumára.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy adott cselekvés esetében a 
cselekvés keretében finanszírozott 
valamennyi tevékenységre egyetlen, a
támogatható költségekre vonatkozó 
egységes visszatérítési rátát kell 
alkalmazni. A maximális finanszírozási 
rátát a munkaprogramban vagy a 
munkatervben kell megjelölni.

(3) A támogatható költségek visszatérítése 
a következő, cselekvéstípusonként és 
résztvevő-típusonként rögzített rátákon 
alapul, a résztvevő által választott 
költségszámítási módszertől függően:

Or. en
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(illessze be az új táblázatot e módosítás után. Lásd az 54. módosítást.)

Indokolás

Annak következtében, hogy újra bevezették a teljes költségen alapuló visszatérítés lehetőségét, 
döntő fontosságúnak tűnik a javasolt visszatérítési ráták kiigazítása annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek a társfinanszírozás elvének, és megakadályozzák a projektenkénti uniós 
költségek jelentős növekedését. Az egységes visszatérítési ráta helyett e táblázat alapján 
csökkentett visszatérítési rátákat kell alkalmazni, kellően figyelembe véve a költségszámítási 
módszert és a résztvevő típusát.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvéstípus
Költségszámítási 

módszer 
Résztvevőtípus

Egyetem/kutatás
i és technológiai 
szervezet/egyéb

kkv Ipar

Kutatás és

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

fejlesztés teljes költség 70% 70% 50%

Piachoz közeli 
tevékenység

közvetlen 
költség + 

átalányfinanszír
ozás

100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

teljes költség 70% 50% 35%

Or. en

(Lásd az 53. módosítást.)

Indokolás

Annak következtében, hogy újra bevezették a teljes költségen alapuló visszatérítés lehetőségét, 
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döntő fontosságúnak tűnik a javasolt visszatérítési ráták kiigazítása annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek a társfinanszírozás elvének, és megakadályozzák a projektenkénti uniós 
költségek jelentős növekedését. Az egységes visszatérítési ráta helyett e táblázat alapján 
csökkentett visszatérítési rátákat kell alkalmazni, kellően figyelembe véve a költségszámítási 
módszert és a résztvevő típusát.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege – a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül –
elérheti az összes támogatható költség 
100%-át.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
terhére nyújtott támogatás összege 
legfeljebb a cselekvés összes támogatható 
költségének 70%-ával egyezhet meg:

törölve

a) az elsődlegesen prototípus-készítésből, 
tesztelésből, demonstrációból, kísérleti 
fejlesztésből, kísérleti projektből, piaci 
terjesztésből és/vagy más hasonló 
tevékenységből álló cselekvések esetében;
b) a program-társfinanszírozási 
cselekvések esetében.

Or. en
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Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatási és koordinációs 
tevékenységek tekintetében a koordináló 
résztvevő a támogatható közvetlen 
költségek 7%-ának megfelelő további 
átalányfinanszírozásban részesül az 
igazgatási és koordinációs tevékenységek 
költségeinek fedezésére.

Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogramhoz hasonlóan az igazgatási és koordinációs tevékenységeket 
(amelyek rendszerint nem haladják meg a teljes projektköltség 7%-át) teljes mértékben meg 
kell téríteni, így kerülve el, hogy ezek a tevékenységek ne legyenek vonzóak a résztvevők 
számára. Itt a legkedvezőbb lehetőség az átalányösszeg, mivel az nem jár további 
adminisztratív teherrel, mint amilyen például a differenciált munkaidő-nyilvántartási rendszer 
stb.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A program társfinanszírozási 
cselekvései tekintetében az alkalmazandó 
rátát a munkaprogramban rögzítik.
E rendelet alkalmazásában a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a költségvetési 
rendelet] [18. cikkével] összhangban a 
társfinanszírozás a munkaprogramban 
előírt indokolt esetekben külön 
költségvetési tételből biztosított kumulált 
finanszírozás formájában történhet, az 
ugyanazon költségelem kettős 
finanszírozásának elkerülésének sérelme 
nélkül.

Or. en
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Indokolás

Mivel a különböző program-társfinanszírozási tevékenységek nagyon változatosak, a 
legkedvezőbb lehetőség az alkalmazandó visszatérítési ráta munkaprogramban való rögzítése. 
A második albekezdés lehetővé teszi a kumulált finanszírozást, például a strukturális alapokon 
keresztül, különösen a piachoz közeli tevékenységek esetén.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A résztvevőtípus ellenőrzésére 
használt validálási folyamatot illetően a 
lehető legnagyobb mértékben az egységes 
regisztrációs eszköz nyilvántartásait kell 
használni. A korábbi keretprogramokban 
validált szervezetek esetében nincs 
szükség ismételt validálásra, kivéve ha a 
szervezet jogállása megváltozott, illetve a 
kkv-k esetében a vállalat már nem tartozik 
a kkv-k fogalommeghatározási körébe.

Or. en

Indokolás

A validálási folyamat (a résztvevőtípus azonosítása) felgyorsítása érdekében használni kell a 
rendelkezésre álló nyilvántartásokat, elkerülve ezzel az ismételt validálást.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Támogatható költségnek tekintik a 
hozzáadottérték-adót (a továbbiakban: 
héa), amelyet a nemzeti jogszabály szerint 
a kedvezményezett fizet meg, és amelyet 
nem lehet visszatéríteni számára.

Or. en
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Indokolás

A héa támogatható költségek közé történő bevonása a Parlament költségvetési rendeletről 
(117a. cikk (3c) bekezdés) szóló jelentésének egyik eleme, amelyről jelenleg folyik a 
háromoldalú egyeztetés. Annak biztosítása érdekében, hogy a héát a „Horizont 2020” 
keretprogramban támogatható költségnek tekintsék, bekerült a szövegbe ez a rendelkezés. 
Amennyiben a felülvizsgált költségvetési rendelet úgy rendelkezik, törölhetik ezt a 
rendelkezést.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Másik módszerként a 
kedvezményezett választhatja azt, hogy a 
közvetett támogatható költségeit a projekt 
támogatható közvetlen költségeihez 
közvetlenül kapcsolódó, ténylegesen 
felmerülő közvetett költségek alapján 
határozza meg a kedvezményezett 
szokásos számviteli gyakorlataival 
összhangban. Ebben az esetben a 
teljesköltség-számításra vonatkozóan a 22. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
visszatérítési rátát kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kedvezményezett képes arra, hogy a 
közvetett támogatható költségek 
bejelentésére ugyanazt a módszert 
következetesen alkalmazza a „Horizont 
2020” keretprogram minden olyan 
cselekvésére, amelyben részt vesz.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítő intézkedés.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A munkával töltött órák éves számát 
a kedvezményezett szokásos 
költségelszámolási gyakorlata szerint 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítő intézkedés az adminisztratív teher és/vagy a szabályok esetleges eltérő 
értelmezésének elkerülése érdekében, amely hibákhoz vezethet.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a Bizottság 
által meghatározott feltételek mellett

a) számításuk a résztvevő általános 
könyvelésében rögzített összes tényleges 
személyi költség alapján történt, mely 
azonban előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével, a 
kedvezményezett szokásos számviteli 
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kiigazítható; gyakorlatának megfelelően kiigazítható;

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítő intézkedés az adminisztratív teher és/vagy a szabályok esetleges eltérő 
értelmezésének elkerülése érdekében, amely hibákhoz vezethet.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) számításuk a munkával töltött órák 
számára vonatkozóan a 25. cikkben 
megállapított szabályok kellő 
figyelembevételével történt.

törölve

Or. en

Indokolás

A 25. cikk módosításával összhangban ezt a pontot törölték.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha ez az összeg
a támogatási összeg egyenlegének 
kifizetése iránti igény benyújtásakor eléri 
vagy meghaladja a 325 000 EUR-t.

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásnak a résztvevő által a tényleges 
költségek visszatérítése és a 27. cikk (2) 
bekezdése értelmében vett egységre vetített 
költségskála szerinti visszatérítés 
formájában igényelt teljes támogatási 
összegre kell vonatkoznia. Az igazolást 
csak akkor kell benyújtani, ha az uniós 
hozzájárulás összege – nem számítva az 
átalányfinanszírozás, átalányösszeg vagy 
a költségskála szerinti visszatérítés 
formájában fizetett hozzájárulást – a 
támogatási összeg egyenlegének kifizetése 
iránti igény benyújtásakor eléri vagy 
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meghaladja a 325 000 EUR-t.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az átalányfinanszírozás, átalányösszegek és a költségskála 
szerinti visszatérítések tekintetében nem végeznek könyvvizsgálatot, ahogy azt a Bizottság is 
kifejtette. Egyben ezen összegek kizárása az oka annak is, hogy a pénzügyi kimutatásokra 
vonatkozó igazolás jelenlegi küszöbértékét (375 000 euró) 325 000 euróra csökkentik.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújthatnak be a 
Bizottságnak, amelyek a közvetlen 
személyi költségeiket egységre vetített 
költségskála alapján számítják és igénylik 
vissza. A módszertannak teljesítenie kell a 
27. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket, és meg kell felelnie a 
támogatási megállapodásban 
meghatározott követelményeknek.

(1) Módszertanra vonatkozó igazolást azok 
a résztvevők nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a közvetlen személyi költségeiket 
egységre vetített költségskála vagy a 
ténylegesen felmerült közvetett 
támogatható költségek alapján számítják 
és igénylik vissza. A módszertannak 
teljesítenie kell a 27. cikk (2) bekezdésében 
foglalt feltételeket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás támogatja azon résztvevők igazolását, amelyek már elismert átlátható és 
auditálható módszertannal rendelkeznek. Mivel a nemzeti szinten elismert módszereket el 
fogják ismeri, a költségeket pedig visszatérítik, ennek kötelezővé tétele nem okoz kárt, hanem 
biztosítja, hogy a résztvevők a módszereiket illetően biztonságban legyenek.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 32. cikk (3) bekezdésében említett 
visszakövetelés nem alkalmazandó azon 
jogalanyokra, amelyeknek a közvetett 



PE489.632v01-00 44/81 PR\903026HU.doc

HU

cselekvésben való részvételét egy tagállam 
vagy társult ország garantálja.

Or. en

Indokolás

Mentességet kell biztosítani a tagállam által garantált intézmények számára, ahogy a hetedik 
keretprogramban is.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Pénzdíjak

Az uniós finanszírozás a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] VII. 
címe értelmében pénzdíjak formájában is 
nyújtható.

Or. en

Indokolás

A cikk egy külön címbe került.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzések, 
innovatív megoldásokra irányuló 

közbeszerzések
(1) A Bizottság által saját nevében vagy a 
tagállamokkal közösen végrehajtott 
beszerzésekre alkalmazni kell a(z) 
xx/2012/EU rendeletnek [a költségvetési 
rendeletnek] és a(z) XX/XX/EU 
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rendeletnek [a felhatalmazáson alapuló 
rendeletnek] a közbeszerzésre vonatkozó 
rendelkezéseit.
(2) Az uniós finanszírozás olyan 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés vagy innovatív megoldásokra 
irányuló beszerzés formáját is öltheti, 
amelyet a Bizottság vagy az érintett 
finanszírozó szerv saját nevében vagy 
tagállamok vagy társult országok 
ajánlatkérő szerveivel közösen hajt végre.
A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:
a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelv, illetőleg a Bizottság 
által saját nevében végrehajtott 
beszerzések esetében a(z) XX/2012/EU 
rendelet (a költségvetési rendelet) 
rendelkezéseinek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.

Or. en
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Indokolás

A cikk egy külön címbe került.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Pénzügyi eszközök

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
beleértve a „Horizont 2020” 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.
(2) A(z) XX/XX/EU rendelet [a 
költségvetési rendelet] [18. cikke (2) 
bekezdésének] megfelelően a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet] 
alapján létrehozott pénzügyi eszközök 
által eredményezett bevételek és 
visszafizetések az adott pénzügyi eszköz 
címzett bevételének minősülnek.
(3) Az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, valamint az 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján a gyorsan növekvő és innovatív 
kkv-k támogatására létrehozott pénzügyi 
eszköz korai szakaszra vonatkozó része 
(GIF 1) által eredményezett bevételek és 
visszafizetések a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet] alapján létrehozandó 
jogutód pénzügyi eszközök címzett 
bevételének minősülnek.

Or. en
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Indokolás

A cikk egy külön címbe került.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. Ha a független 
szakértőnek minősített adatokkal kell 
dolgoznia, akkor kijelölésének előfeltétele 
a megfelelő személyi biztonsági 
tanúsítvány megléte.

(2) A független szakértőket a nekik szánt 
feladatok ellátásához szükséges 
képességeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján kell kiválasztani. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság 
törekszik arra, hogy a különböző 
készségek, tapasztalat és tudás 
tekintetében a cselekvési területtől 
függően kiegyensúlyozott összetételt érjen 
el. Ha a független szakértőnek minősített 
adatokkal kell dolgoznia, akkor 
kijelölésének előfeltétele a megfelelő 
személyi biztonsági tanúsítvány megléte.

Or. en

Indokolás

Míg az első mondat az egyes szakértők kiválasztásának kritériumaira vonatkozik, a második 
mondat a szakértői csoport kiegyensúlyozott összetételének fontosságát hangsúlyozza.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és a 
munka egy-egy résztvevőre eső részét nem 
lehet meghatározni, akkor a kérdéses 
eredmények az érintett résztvevők közös 
tulajdonát képezik. A tulajdonostársak a 
közös tulajdonból fakadó jogok 
megosztásáról és gyakorlásának 
feltételeiről kötelesek – a támogatási 

(2) Ha az eredményeket egy cselekvés több 
résztvevője közösen hozta létre, és ezek az 
eredmények nem rendelhetők hozzá a 
résztvevők által elvégzett munka megfelelő 
részéhez, akkor a kérdéses eredmények az 
érintett résztvevők közös tulajdonát 
képezik. A tulajdonostársak a közös 
tulajdonból fakadó jogok megosztásáról és 
gyakorlásának feltételeiről kötelesek – a 
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megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

támogatási megállapodásból fakadó 
kötelezettségeikkel összhangban –
megállapodást kötni egymással.

Or. en

Indokolás

A közös tulajdonjog akkor is fennáll, ha a munka egy résztvevőre eső részét meg lehet 
határozni. Inkább az a kérdés, hogy az oltalom céljából (szabadalmi bejelentések stb.) el 
lehet-e különíteni a közösen kifejlesztett eredményeket. Amennyiben az eredmények nem 
különíthetők el, közös tulajdonjogot kell létrehozni, vagy a meghatározott munkarész, vagy 
pedig más elv (pl. egyenlő részesedés) alapján.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a 
következő feltételeket:

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredményeik
jogdíjmentes alapon történő használatára
a tulajdonostárs(ak) előzetes 
jóváhagyásának megszerzése nélkül.

Or. en

Indokolás

Meg kell említeni az eredmények saját felhasználását is (engedély megadása nélkül).

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a többi tulajdonostársat előzetesen 
értesíti;

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a 77. módosítást.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többi tulajdonostársnak méltányos és 
ésszerű ellentételezést ad.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 77. módosítást.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hacsak a közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodás másként nem rendelkezik, 
mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös 
tulajdont képező eredmények 
hasznosítására vonatkozóan a használati 
engedély továbbadásának kizárásával nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
harmadik feleknek, ha betartja a 
következő feltételeket:
a) a többi tulajdonostársat előzetesen 
értesíti;
b) a többi tulajdonostársnak méltányos és 
ésszerű ellentételezést ad.

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
vagy ipari felhasználásra alkalmas 
eredményeknek tulajdonosa, köteles 
megvizsgálni az oltalom alá helyezés 
lehetőségeit, és amennyiben az adott 
körülmények között az lehetséges és 
indokolt, saját jogos érdekeinek, valamint a 
cselekvés többi résztvevője jogos 
érdekeinek, ezen belül különösen 
kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével köteles gondoskodni 
az eredmények megfelelő módon, 
megfelelő időtartamra és megfelelő területi 
hatállyal történő oltalmáról.

(1) Az a résztvevő, amely kereskedelmi 
felhasználásra alkalmas eredményeknek 
tulajdonosa, köteles megvizsgálni az 
oltalom alá helyezés lehetőségeit, és 
amennyiben az adott körülmények között 
az lehetséges és indokolt, saját jogos 
érdekeinek, valamint a cselekvés többi 
résztvevője jogos érdekeinek, ezen belül 
különösen kereskedelmi érdekeinek kellő 
figyelembevételével köteles gondoskodni 
az eredmények megfelelő módon, 
megfelelő időtartamra és megfelelő területi 
hatállyal történő oltalmáról.

Or. en

Indokolás

Mivel a kereskedelmi és ipari felhasználás fogalma közötti különbség továbbra is tisztázatlan, 
ez utóbbit az egyértelműség érdekében törölni kell.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
létrehozott eredményeket az oltalom alá 
helyezésüknek az Unió joga vagy a 
nemzeti jog alapján való lehetetlen voltától 
és a kereskedelmi hasznosításra való 
alkalmatlanságuktól eltérő okból nem 
kívánja oltalom alá helyezni, sem az 
oltalom alá helyezés céljából átruházni 
másik, tagállamban vagy társult országban 
letelepedett jogalanyra, köteles a szóban 
forgó eredmények mindennemű 
terjesztésének megkezdése előtt értesíteni a 
Bizottságot vagy a finanszírozó szervet. A 
Bizottság az Unió nevében vagy a 
finanszírozó szerv ilyen esetben átveheti az 

(2) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, az általa 
létrehozott eredményeket az oltalom alá 
helyezésüknek az Unió joga vagy a 
nemzeti jog alapján való lehetetlen voltától 
és a kereskedelmi hasznosításra való 
alkalmatlanságuktól eltérő okból nem 
kívánja oltalom alá helyezni, sem az 
oltalom alá helyezés céljából átruházni 
másik, tagállamban vagy társult országban 
letelepedett jogalanyra, köteles a szóban 
forgó eredmények mindennemű 
terjesztésének megkezdése előtt értesíteni a 
Bizottságot vagy a finanszírozó szervet. A 
Bizottság az Unió nevében vagy a 
finanszírozó szerv ilyen esetben a 
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eredmények feletti tulajdonjogot, és 
megteheti a hatékony oltalmukhoz 
szükséges intézkedéseket.

tulajdonos résztvevő jóváhagyásával 
átveheti az eredmények feletti 
tulajdonjogot, és megteheti a hatékony 
oltalmukhoz szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott vagy nem döntött a 
tulajdonjog átvételéről, és meg nem tette az 
oltalom biztosításához szükséges lépéseket.
A támogatási megállapodásban erre 
vonatkozóan határidőket kell 
megállapítani.

A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A szóban forgó 
eredményekre vonatkozóan mindaddig 
nem folytatható terjesztési tevékenység, 
amíg a Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
határozatot nem hozott vagy nem döntött a 
tulajdonjog átvételéről, és meg nem tette az 
oltalom biztosításához szükséges lépéseket.
Ezt a határozatot 45 napon belül kell 
meghozni.

Or. en

Indokolás

A határidő bevezetése jó megközelítés, azonban pontosabbnak kell lennie. A részvételi 
szabályoknak meg kell határozniuk legalább a maximális időkeretet, lehetőleg a hatodik 
keretprogramban előírt 45 napot.

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 

(3) Ha a résztvevő, amely uniós 
finanszírozásban részesült, a kereskedelmi 
hasznosításra való alkalmatlanságuktól 
eltérő okból fel kíván hagyni az 
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eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
– a tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

eredmények oltalmával vagy nem kívánja 
meghosszabbíttatni oltalmuk időtartamát, 
köteles értesíteni a Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet, amely ilyen esetekben 
a tulajdonos résztvevő jóváhagyásával – a 
tulajdonjog átvétele mellett – tovább 
folytathatja az oltalmat vagy 
meghosszabbíttathatja annak időtartamát. 
A résztvevő csak akkor tagadhatja meg 
beleegyezését, ha igazolja, hogy jogos 
érdekei jelentős mértékű kárt 
szenvednének. A támogatási 
megállapodásban erre vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodás további 
hasznosítási kötelezettségeket határozhat 
meg. Ezeket a további kötelezettségeket a 
munkaprogramban vagy a munkatervben 
meg kell jelölni.

A támogatási megállapodás további 
hasznosítási kötelezettségeket határozhat 
meg. A támogatási támogatás mintájában 
szerepelnie kell a lehetséges további 
hasznosítási kötelezettségek 
felsorolásának.

Or. en

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, hogy mit írnak elő a „további hasznosítási kötelezettségek” 
tekintetében. Ez kritikus jelentőségű lehet, és nem hagyható a munkaprogramokra és 
támogatási megállapodásokra. Ezért teljes mértékben szükségesnek tűnik, hogy már egy korai 
szakaszban – például a támogatási megállapodás mintájában, sőt, lehetőség szerint a 
részvételi szabályokban – pontosítsák ezt.

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási megállapodás további 
terjesztési kötelezettségeket határozhat 
meg.

A támogatási megállapodás további 
terjesztési kötelezettségeket határozhat 
meg. A támogatási támogatás mintájában 
szerepelnie kell a lehetséges további 
terjesztési kötelezettségek felsorolásának.

Or. en

Indokolás

Pontosan meg kell határozni, hogy mit írnak elő a „további terjesztési kötelezettségek” 
tekintetében. Ez kritikus jelentőségű lehet, és nem hagyható a munkaprogramokra és 
támogatási megállapodásokra. Ezért teljes mértékben szükségesnek tűnik, hogy már egy korai 
szakaszban – például a támogatási megállapodás mintájában, sőt, lehetőség szerint a 
részvételi szabályokban pontosítsák – ezt.

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében a 
támogatási megállapodásban 
megállapított feltételekkel nyílt hozzáférést 
kell lehetővé tenni. Más terjesztés 
esetében, ideértve a kutatási adatok 
terjesztését is, a támogatási megállapodás 
– különösen az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó felderítő kutatás 
esetében és más megfelelő területeken –
meghatározhatja az eredményekhez való 
nyílt hozzáférés lehetővé tételére 
vonatkozó feltételeket.

A kutatási publikációk vagy kiadványok 
formájában történő terjesztés esetében, 
amelyek leírják, értelmezik vagy elemzik 
„Horizont 2020” keretprogramból nyújtott 
finanszírozás közvetlen eredményeként 
létrehozott adatokat, tudást vagy 
információkat, nyílt hozzáférést kell 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

Általános szabályként nyílt hozzáférést kell biztosítani az olyan kutatási publikációkhoz vagy 
kiadványokhoz, amelyek leírják, értelmezik vagy elemzik a „Horizont 2020” keretprogramból 
nyújtott finanszírozás közvetlen eredményeként létrehozott adatokat, tudást vagy 
információkat. A nyílt hozzáférés azonban a publikációkra vagy kiadványokra korlátozódik. 
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Az eredményekhez való hozzáférés és nyílt hozzáférés tekintetében lásd a 85. módosítást.

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredmények terjesztése tekintetében a 
támogatási megállapodás – különösen az 
Európai Kutatási Tanács hatáskörébe 
tartozó felderítő kutatás esetében és más 
megfelelő területeken – meghatározhatja 
az eredményekhez való nyílt hozzáférés 
lehetővé tételére vonatkozó feltételeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 84. módosítást. A rendelkezés korábban a 40. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében szerepelt.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt. Az értesítést követően 
bármely résztvevő kifogással élhet, ha 
igazolja, hogy az eredményeihez vagy a 
meglévő információihoz és jogaihoz 
fűződő jogos érdekei a tervezett terjesztési 
tevékenység következtében jelentés 
mértékű kárt szenvednének. Ilyenkor csak 
akkor kerülhet sor a terjesztési 
tevékenységre, ha e jogos érdekek védelme 
érdekében megfelelő lépések történtek. A 
támogatási megállapodás erre vonatkozóan 
határidőket állapíthat meg.

A terjesztésre irányuló minden egyes 
tevékenységről előzetesen értesíteni kell a 
többi résztvevőt, amennyiben a szóban 
forgó eredmények nem egyedül a terjesztő 
résztvevő kizárólagos tulajdonát képezik.
Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet, ha igazolja, hogy az 
eredményeihez vagy a meglévő 
információihoz és jogaihoz fűződő jogos 
érdekei a tervezett terjesztési tevékenység 
következtében jelentés mértékű kárt 
szenvednének. Ilyenkor csak akkor 
kerülhet sor a terjesztési tevékenységre, ha 
e jogos érdekek védelme érdekében 
megfelelő lépések történtek. A támogatási 
megállapodás erre vonatkozóan határidőket 
állapíthat meg.
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Or. en

Indokolás

A többi résztvevő tájékoztatásának kötelezettsége nem helyénvaló, ha a résztvevő saját 
eredményeket kíván terjeszteni. Az értesítési követelmény és a kifogás lehetősége nagy 
valószínűséggel akadályoztatáshoz vezet.

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden résztvevő köteles beszámolni a 
Bizottságnak vagy a finanszírozó szervnek 
a hasznosítással és a terjesztéssel 
kapcsolatos tevékenységeiről. A Bizottság 
vagy a finanszírozó szerv által végzendő 
nyomon követés és terjesztés céljára a 
résztvevők kötelesek a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel összhangban minden hasznos 
információt és dokumentumot 
rendelkezésre bocsátani.

(3) Minden résztvevő köteles beszámolni a 
Bizottságnak vagy a finanszírozó szervnek 
a hasznosítással és a terjesztéssel 
kapcsolatos tevékenységeiről. A Bizottság 
vagy a finanszírozó szerv által végzendő 
nyomon követés és terjesztés céljára a
résztvevők kötelesek a támogatási 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel összhangban a 
Bizottságkérésére minden hasznos 
információt és dokumentumot 
rendelkezésre bocsátani. Az e 
kötelezettségekre vonatkozó határidőt a 
támogatási megállapodás mintájában kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A gyakorlati végrehajtás fényében talán hasznosabb lenne azt előírni, hogy a részvevők 
kérésre bocsássák rendelkezésre ezeket az információkat, ezzel biztosítva, hogy azok a 
Bizottságon belül egy központi kapcsolattartási ponthoz kerüljenek, ne pedig olyan 
projekttisztviselőkhöz, akik évekkel ezelőtt voltak megbízva a projekttel. Emellett ez nem lehet 
határozatlan időre szóló kötelezettség, amely még 50 után is érvényes. Határidőt kell 
megállapítani erre.

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eredményekre vonatkozó 
szabadalmi bejelentésekben, 
szabványokban, kiadványokban és 
publikációkban, valamint minden más 
terjesztés során (az elektronikus 
formátumban történő terjesztést is ideértve) 
hivatkozni kell – esetleg vizuális módon is 
– arra, hogy a cselekvés az Uniótól 
pénzügyi támogatást kapott. E hivatkozás 
szabályait a támogatási megállapodásban
kell meghatározni.

(4) Az eredményekre vonatkozó 
szabadalmi bejelentésekben, 
szabványokban, kiadványokban és 
publikációkban, valamint minden más 
terjesztés során (az elektronikus 
formátumban történő terjesztést is ideértve) 
hivatkozni kell – esetleg vizuális módon is 
– arra, hogy a cselekvés az Uniótól 
pénzügyi támogatást kapott. E hivatkozás 
szabályait a támogatási megállapodás 
mintájában kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
köteles ezeket a résztvevőket előzetesen 
értesíteni, elegendő tájékoztatást adni nekik 
az eredmények leendő új tulajdonosáról, és 
ezáltal lehetővé tenni számukra, hogy 
felmérjék a tervezett átruházás hatásait 
hozzáférési jogaik esetleges gyakorlására.

A fúziókra és a felvásárlásokra 
alkalmazandó törvényi és rendeleti 
rendelkezésekből fakadó titoktartási 
kötelezettségek sérelme nélkül abban az 
esetben, ha más résztvevők az átruházni 
kívánt eredményekre vonatkozóan még 
rendelkeznek hozzáférési joggal, és a 
szóban forgó eredmények nem az 
eredményeket átruházni kívánó résztvevő 
kizárólagos tulajdonában vannak, akkor 
ez a résztvevő köteles ezeket a résztvevőket 
előzetesen értesíteni, elegendő tájékoztatást 
adni nekik az eredmények leendő új 
tulajdonosáról, és ezáltal lehetővé tenni 
számukra, hogy felmérjék a tervezett 
átruházás hatásait hozzáférési jogaik 
esetleges gyakorlására.

Or. en
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Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
szemben, ha igazolja, hogy a tervezett 
átruházás hátrányosan befolyásolná 
hozzáférési jogainak gyakorlásában. 
Ilyenkor az átruházásra mindaddig nem 
kerülhet sor, amíg az érintett résztvevők 
meg nem állapodnak a további teendőkről. 
A támogatási megállapodás erre 
vonatkozóan határidőket állapíthat meg.

Az értesítést követően bármely résztvevő 
kifogással élhet a tulajdonjog átruházásával 
szemben, ha igazolja, hogy a tervezett 
átruházás hátrányosan befolyásolná 
hozzáférési jogainak gyakorlásában. 
Ilyenkor az átruházásra mindaddig nem 
kerülhet sor, amíg az érintett résztvevők 
meg nem állapodnak a további teendőkről. 
A támogatási megállapodás mintája erre 
vonatkozóan határidőket állapít meg.

Or. en

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben biztosítja az 
eredményekhez fűződő már meglévő 
hozzáférési jogok gyakorlásának 
lehetőségét és amennyiben teljesülnek a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségek, az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni.

(2) Amennyiben biztosítja az 
eredményekhez fűződő már meglévő 
hozzáférési jogok gyakorlásának 
lehetőségét és amennyiben az eredmények 
tulajdonjogát gyakorló résztvevő teljesíti a 
hasznosításra vonatkozó esetleges további 
kötelezettségeket, ez a résztvevő jogosult 
bármely jogalanynak – akár kizárólagosan 
is – használati vagy az eredmények 
hasznosítására feljogosító más típusú 
engedélyt adni.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében e bekezdésnek pontosabbnak kell lennie, ellenkező esetben 
úgy értelmezhető, hogy az engedélyezésre csak akkor kerülhet sor, ha mindenki betartja a 
hasznosítási kötelezettségeket.
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Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A résztvevők kötelesek tetszőleges 
formában írásos megállapodásban
meghatározni a cselekvésükhöz tartozó 
meglévő információk és jogok körét.

A résztvevők kötelesek írásban 
meghatározni a cselekvésükhöz tartozó 
meglévő információk és jogok körét.

Or. en

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A cselekvés résztvevői a támogatási 
megállapodáshoz való csatlakozásukat 
megelőzően kötelesek tájékoztatni egymást 
mindazokról a jogi korlátokról vagy 
korlátozásokról, amelyek behatárolják a 
tulajdonukban lévő meglévő ismeretekre és 
jogokra vonatkozó hozzáférési jogok 
megadását. Azokban a megállapodásokban, 
amelyeket a résztvevők a meglévő 
ismeretekre és jogokra vonatkozóan ezt 
követően kötnek, a hozzáférési jogok 
gyakorlásának lehetőségét teljes körűen 
kell biztosítani.

(3) A cselekvés résztvevői a támogatási 
megállapodáshoz való csatlakozásukat 
megelőzően kötelesek tájékoztatni egymást 
mindazokról a jogi korlátokról vagy 
korlátozásokról, amelyek behatárolják a 
tulajdonukban lévő meglévő ismeretekre és 
jogokra vonatkozó hozzáférési jogok 
megadását. Azokban a megállapodásokban, 
amelyeket a résztvevők a meglévő 
ismeretekre és jogokra vonatkozóan ezt 
követően kötnek, a hozzáférési jogok 
gyakorlásának lehetőségét teljes körűen 
kell biztosítani. A Bizottságot vagy a 
finanszírozó szervet a támogatási 
megállapodás végrehajtása előtt 
tájékoztatni kell az ilyen korlátozásokról, 
és mérlegelniük kell az ilyen korlátozások 
által a cselekvés célkitűzéseinek elérésére 
gyakorolt hatást.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás segít megakadályozni azt, hogy a hozzáférési jog alóli kivételek olyan 
elemeket tartalmazzanak, amelyek a cselekvés célkitűzéseinek eléréséhez szükségesek. 
Másrészről szükség van a kivételekre olyan esetekben, amikor a meglévő információk és jogok 
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egy részét megállapodások (pl. titoktartási vagy anyagátadási megállapodás) és harmadik 
feleknek adott használati engedélyek szabályozzák.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférésre a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.

(1) A résztvevő jogosult hozzáférni a 
cselekvés másik résztvevőjének 
eredményeihez, ha a hozzáférési jogra a 
cselekvés keretében rá háruló feladatok 
teljesítéséhez szüksége van.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A „hozzáférés” és a „hozzáférési jog” fogalmak használatának tisztázása.

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a konzorciummegállapodás másként 
nem rendelkezik, az eredményekhez, 
illetve a meglévő információkhoz és 
jogokhoz való hozzáférés – ugyanolyan
feltételek mellett – a tagállamban vagy 
társult országban székhellyel rendelkező
kapcsolt jogalanyt is megilleti, ha a 
hozzáférésre az azon résztvevő által 
létrehozott eredmények hasznosításához 
van szüksége, amelynek kapcsolt 
jogalanya.

(3) Ha a konzorciummegállapodás másként 
nem rendelkezik, az eredményekhez, 
illetve a meglévő információkhoz és 
jogokhoz való hozzáférés – méltányos és 
ésszerű feltételek mellett – a kapcsolt 
jogalanyt is megilleti, ha a hozzáférésre az 
azon résztvevő által létrehozott 
eredmények hasznosításához van szüksége, 
amelynek kapcsolt jogalanya.

Or. en
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Indokolás

Ezt a korlátozást törölni kell annak érdekében, hogy bevonják a globálisan működő 
vállalatokat, amelyek egy cselekvés értékes partnerei lehetnek.

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti 
hozzáférési jogok legfeljebb egy évvel a 
cselekvés végét követően igényelhetők. A 
résztvevők ettől eltérő időkorlát 
alkalmazásában is megállapodhatnak.

törölve

Or. en

Indokolás

A megfelelő hasznosítás biztosítása érdekében nem szabad időbeli korlátozást alkalmazni. 
Amennyiben a résztvevő hozzáférési jogokra benyújtott igénylése összhangban van a 
résztvevők közötti eredeti megállapodással, nem szabad időbeli korlátozást alkalmazni.

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja.

(1) Az Unió intézményei és szervei az 
Unió szakpolitikáinak és programjainak 
kidolgozása, végrehajtása és nyomon 
követése céljából jogosultak hozzáférni 
minden olyan résztvevő eredményeihez, 
amely uniós finanszírozásban részesült. Ez 
a hozzáférés kereskedelmi célokat és a 
piaci versenyben való részvétel céljait nem 
szolgálhatja, és nem foglalja magában a 
használati engedély továbbadására 
vonatkozó jogot. Az Unió elégséges 
bizonyítékot nyújt a tulajdonos résztvevő 
számára arról, hogy a hozzáférési jogok 
hozzájárulnak az Unió politikáinak vagy 
programjainak fejlesztéséhez, 
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végrehajtásához és nyomon követéséhez. 

Or. en

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. cikk törölve
Különös rendelkezések

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre 
vonatkozó használati engedélyek 
vonatkozásában.
(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra 
igénybevevői által teljesítendő 
rendelkezéseket állapíthat meg.
(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös, a résztvevők, a kutatók és a 
cselekvéssel érintett személyek által 
teljesítendő rendelkezéseket állapíthat 
meg különösen a hozzáférési jogok, a 
hordozhatóság és a terjesztés 
vonatkozásában.
(4) A képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg a 
cselekvés útján támogatott kutatók 
kötelezettségvállalásai, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok és a hordozhatóság 
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vonatkozásában.
(5) A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a tulajdonjogok, 
a hozzáférési jogok, a hasznosítás és a 
terjesztés vonatkozásában.
(6) A kkv-támogató eszköz és a 
finanszírozó szervek által a kkv-k javára 
nyújtott támogatások esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.
(7) Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tudományos és 
innovációs társulásai esetében a 
támogatási megállapodás különös 
rendelkezéseket állapíthat meg különösen 
a tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, a 
hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.

Or. en

(A 47. cikk (1) bekezdése egy új címbe került. A 47. cikk (7) bekezdése az 1. cikk (3) 
bekezdésébe került.)

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve
Pénzdíjak

Minden pénzdíj odaítélése a megfelelő 
nyilvánossági kötelezettségek 
elfogadásához van kötve. A 
munkaprogramban vagy munkatervben 
különös kötelezettségek állapíthatók meg 
a hasznosítás és a terjesztés 
vonatkozásában.
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Or. en

Indokolás

A cikk egy új címbe került.

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzések, 
innovatív megoldásokra irányuló 

közbeszerzések
(1) Hacsak az ajánlati felhívás másként 
nem rendelkezik, a Bizottság által 
végrehajtott beszerzések útján létrejövő 
eredmények az Unió tulajdonát képezik.
(2) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
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megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(3) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Indokolás

A cikk egy új címbe került.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
III a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. cím
Különös rendelkezések

Or. en

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
Pénzdíjak

(1) Az uniós finanszírozás a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] VII. 
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címe értelmében pénzdíjak formájában is 
nyújtható. A pénzdíjak alkalmazását 
ösztönözni kell, azonban nem szabad a 
megfelelően strukturált finanszírozás 
helyettesítőjeként használni.
(2) A verseny szabályait a 
munkaprogramban határozzák meg.
(3) A verseny szabályai meghatározzák 
legalább a részvétel feltételeit, az 
odaítélési kritériumokat, beleértve a 
pályázati felhívások és az odaítélés 
határidejét, a pénzdíj összegét és a 
kifizetési szabályokat.
A pénzdíjak nem ítélhetők oda 
közvetlenül, verseny nélkül, és azokat 
évente közzé kell tenni.
(4) A versenyre beérkezett anyagokat egy 
szakértői testület értékeli a közzétett 
versenyszabályok alapján.
A pénzdíjakat ezután az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő ítéli oda 
a szakértői testület értékelése alapján, 
amely szabadon dönt arról, hogy 
beérkezett anyagok minőségének 
értékelése alapján ajánlja-e vagy sem a 
pénzdíjak odaítélését.
(5) A pénzdíj összege nem kötődhet a 
címzettnél felmerülő költségek 
nagyságához.
(6) Amennyiben a tevékenység vagy a 
munkaprogram végrehajtása az uniós 
támogatás kedvezményezettje által 
harmadik félnek nyújtandó pénzdíjakat 
tesz szükségessé, a kedvezményezett a 
megadhatja ezeket a pénzdíjakat, 
amennyiben a versenyszabályok tartalmát 
a támogatásról szóló határozat vagy a 
kedvezményezett és a Bizottság közötti 
megállapodás – a mérlegelési jogkör 
kizárásával – szigorúan meghatározza.
(7) Az eredmények terjesztésére e rendelet 
III. címe alkalmazandó. Az eredmények 
hasznosítására és terjesztésére vonatkozó 
esetleges további kötelezettségeket a 
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versenyszabályokban határozzák meg.
(8) Amennyiben a pénzdíjat a 
versenyszabályokban meghatározott 
határidőn belül nem ítélik oda, a 
versenyhez rendelt forrásokat a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet] 
alapján ugyanazon célkitűzésen belül újra 
kiosztják.

Or. en

Indokolás

A 34. és 48. cikkből került ide. A (3)–(6) bekezdés a költségvetési rendelet tervezetének 
jelenlegi szövegét tartalmazza, amelyről még mindig folyik a háromoldalú egyeztetés, és ezek 
a bekezdések hatályukat veszthetik, ha a tervezetet elfogadják. A (7) bekezdés további fontos 
rendelkezéseket állapít meg a szellemi tulajdonjogokra és az eredmények terjesztésére. A (8) 
bekezdés biztosítja, hogy a „Horizont 2020" keretében kiutalt források a kutatási, fejlesztési 
és innovációs költségvetésben maradjanak, különösen akkor, ha az ösztönző pénzdíjak új 
eszköze nem hozza meg a kívánt hatást.

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
49 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49b. cikk
Beszerzések, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzések és innovatív 
megoldásokra irányuló beszerzések

(1) A Bizottság által a tagállamokkal 
közösen végrehajtott beszerzésekre 
alkalmazni kell a(z) XX/XX/EU 
rendeletnek [a költségvetési rendeletnek] 
és a(z) XX/XX/EU rendeletnek [a 
felhatalmazáson alapuló rendeletnek] a 
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseit.
(2) Az uniós finanszírozás olyan 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés vagy innovatív megoldásokra 
irányuló beszerzés formáját is öltheti, 
amelyet a Bizottság a tagállamok vagy 
társult országok ajánlatkérő szerveivel 
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közösen hajt végre.
A beszerzési eljárásokkal szemben 
támasztott követelmények a következők:
a) meg kell felelniük az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás és az arányosság 
elvének, a versenyszabályoknak, valamint 
– az adott esetnek megfelelően – a 
2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
2009/81/EK irányelvnek;
b) ha a cselekvések céljai azt kellőképpen 
indokolják, külön feltételeket is 
meghatározhatnak, így például 
előírhatják, hogy a beszerzés tárgyát 
képező tevékenységek végrehajtásának 
helye kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés esetében csak a tagállamok és a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz társult 
országok területén lehet;
c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül 
több szerződés odaítélését is („beszerzés 
több forrásból”);
d) biztosítaniuk kell, hogy a szerződést az 
az ajánlattevő vagy azok az ajánlattevők 
kapják, akinek vagy akiknek az ajánlata a 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazza.
(3) A kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésekre vonatkozó szerződésekben –
az eredmények lehető legszélesebb körű 
hasznosulása és a tisztességtelen 
előnyszerzés megakadályozása érdekében 
– különleges rendelkezéseket kell 
megállapítani a tulajdonjog, a hozzáférési 
jogok és a használati engedélyek 
területén. A kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés keretében 
eredményeket létrehozó vállalkozó 
legalább a létrehozott szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő szerv az eredmények 
vonatkozásában legalább saját célú 
felhasználásra jogdíjmentes hozzáférési 
joggal rendelkezik, továbbá jogosult 
harmadik feleknek – méltányos és ésszerű 
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feltételekkel, a használati engedély 
továbbadásának kizárásával, az 
eredmények hasznosítása céljából – nem 
kizárólagos használati engedélyt adni 
vagy a részt vevő vállalkozókat ilyen 
engedély adására kötelezni. Ha a 
vállalkozó a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzést követően a 
szerződésben megállapított határidőn 
belül nem hasznosítja kereskedelmileg az 
eredményeket, akkor köteles az 
eredmények tulajdonjogát teljes körűen 
átruházni az ajánlatkérő szervre.
(4) Az innovatív megoldásokra irányuló 
közbeszerzésekre vonatkozó 
szerződésekben – az eredmények lehető 
legszélesebb körű hasznosulása és a 
tisztességtelen előnyszerzés 
megakadályozása érdekében – különleges 
rendelkezések állapíthatók meg a 
tulajdonjog, a hozzáférési jogok és a 
használati engedélyek területén.

Or. en

Indokolás

A 35. és 49. cikkből került ide. A beszerzést csak a Bizottság hajthatja végre a tagállamokkal 
és a tagállamok ajánlatkérő szerveivel közösen, annak biztosítása érdekében, hogy az 
ajánlatkérő szervek valós állami keresletet azonosítsanak és ennek megfelelő beszerzést 
hajtsanak végre. 

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
49 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49c. cikk
Pénzügyi eszközök

(1) A pénzügyi eszközök a(z) XX/XX/EU 
rendelet [a költségvetési rendelet] [VIII. 
címében] meghatározott formák 
bármelyikét ölthetik, alkalmazásukra az 
ugyanott megállapított szabályok 
irányadók, és az Unió költségvetésének –
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beleértve a „Horizont 2020” 
keretprogramot is – terhére finanszírozott 
támogatásokkal együtt is alkalmazhatók.
(2) A(z) XX/XX/EU rendelet [a „Horizont 
2020” keretprogramot létrehozó rendelet] 
pénzügyi eszközei keretében nyújtott 
finanszírozást az Európai Beruházási 
Bank vagy más uniós programok által 
nyújtott, azonos összegű finanszírozással 
kell összekapcsolni.
(3) A(z) XX/XX/EU rendelet (a 
költségvetési rendelet) [18. cikke (2) 
bekezdésének] megfelelően a(z) 
XX/XX/EU rendelet (a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet) 
alapján létrehozott pénzügyi eszközök 
által eredményezett bevételek és 
visszafizetések az adott pénzügyi eszköz 
címzett bevételének minősülnek.
(4) Az 1982/2006/EK határozat alapján 
létrehozott kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, valamint az 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján a gyorsan növekvő és innovatív 
kkv-k támogatására létrehozott pénzügyi 
eszköz korai szakaszra vonatkozó része 
(GIF 1) által eredményezett bevételek és 
visszafizetések a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet] alapján létrehozandó 
jogutód pénzügyi eszközök címzett 
bevételének minősülnek.

Or. en

Indokolás

A 36. cikkből került ide. A rendelkezés kiegészült a (2) bekezdéssel, hogy megkétszerezzék a 
„Horizont 2020” szerinti pénzügyi eszközök tőkeáttételi hatását, célja pedig az, hogy 
közelítsék a rendszert kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus finanszírozási 
struktúrájához, ahol az Európai Bizottságtól érkező forrásokkal szemben azonos összegű 
EBB-finanszírozást kell állítani. Elengedhetetlennek tűnik e struktúra fenntartása ahhoz, hogy 
elérjék a pénzügyi eszközök kívánt tőkeáttételi hatását.
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Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
49 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49d. cikk
Köz-magán társulások

(1) A(z) XX/XX/EU rendelet [a „Horizont 
2020” keretprogramot létrehozó rendelet] 
19. cikkével összhangban a „Horizont 
2020” köz-magán társulások keretében is 
végrehajtható, feltéve, hogy valamennyi 
érintett partner kötelezettséget vállal a 
„Horizont 2020” fejlesztésének és 
végrehajtásának támogatására.
(2) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon kell azonosítani az e 
rendelet 37. cikke szerinti független 
szakértők értékelése alapján. Ez az 
értékelés a következő kritériumokon 
alapul:
a) a cselekvés hozzáadott értéke uniós 
szinten;
b) az ipari versenyképességre, a 
fenntartható növekedésre és a társadalmi-
gazdasági kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje.
(3) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
feladatokkal bízhatja meg a köz-magán 
társulásokat, amennyiben teljesülnek a 
következő kritériumok, és ezeket 
szerződéses megállapodásban rögzítik:
a) valamennyi partner hosszú távú 
kötelezettségvállalása közös jövőkép és 
világosan meghatározott célkitűzések 
alapján;
b) a bevont erőforrások nagyságrendje és 
azon képességük, hogy tőkét biztosítsanak 
a további kutatási és innovációs 
befektetések számára;
c) minden egyes partner szerepének és az 
elfogadott fő teljesítménymutatók világos 
meghatározása a megválasztott időszak 
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során.
(4) A „Horizont 2020” keretében 
létrehozott és finanszírozott köz-magán 
társulások részvételére és terjesztésére 
vonatkozó szabályok teljes mértékben 
megfelelnek a(z) XX/XX/EU rendeletnek 
[a költségvetési rendelet], valamint az e 
rendeletben meghatározott szabályoknak, 
kivéve azokat az eseteket, amelyeket 
sajátos igényeik követelnek meg.
A köz-magán társulások szabályai 
eltérhetnek az Unió személyzeti 
szabályzatától, amennyiben az e szerveket 
létrehozó jogi aktusok a személyzeti 
szabályzat 1a. cikkének (2) bekezdése 
szerint nem kívánják meg a személyzeti 
szabályzat alkalmazását.
(5) A (2) bekezdésben említett szabályoktól 
való eltéréseket és ezen eltérések külön 
indokait évente munkadokumentumban 
közölni kell az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal. A munkadokumentumnak 
ismertetnie kell az azon cél elérésében 
bekövetkezett előrelépést is, amelyre az 
egyes szerveket létrehozták, továbbá a fent 
említett eltérések jelentőségét az elért 
előrehaladás szempontjából.
(6) Az Unió a következő módok 
valamelyike szerint vehet részt ezekben a 
partnerségekben:
a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása 
az EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán 
társulások részére; valamint a(z) 
XX/XX/EU rendelet [költségvetési 
rendelet] [55. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának v. vagy vii. alpontja] szerinti 
finanszírozó szervek részére. A 
partnerségeknek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
hatóköre és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja;
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b) szerződés megállapodás megkötése az 
(1) bekezdésben említett partnerekkel, 
amelyben rögzíteni kell a partnerség 
célkitűzéseit, a partnerek mindegyikének 
kötelezettségvállalásait, a fő 
teljesítménymutatókat és az elérendő 
eredményeket, beleértve a „Horizont 
2020” keretprogramból támogatandó 
kutatási és innovációs tevékenységek 
megjelölését is.

Or. en

(Lásd az EP költségvetési rendelethez fűzött 241. módosításának (196b. és 196c. cikk) 
szövegét, amelyről jelenleg háromoldalú egyeztetés folyik. Lásd a „Horizont 2020”

keretprogramot létrehozó rendelet 19. cikkét.)

Indokolás

Az egyértelmű jogi helyzet és a következetesség érdekében a „Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet 19. cikkében meghatározott részvételi feltételeket egy megfelelő cikkel 
egészítették ki a részvételi szabályok között.

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
49 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49e. cikk
Közszektoron belüli társulások

(1) Az e rendeletben meghatározott 
szabályok a(z) XX/XX/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet] 20. cikkében említett 
közszektoron belüli társulásokra is 
alkalmazandók.
(2) Az ERA-NET eszközökkel 
finanszírozott közszektoron belüli 
társulások jogosultak lehetnek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
társfinanszírozására, ha a teljesülnek a 
következő feltételek:
a) a részt vevő személyek már meglévő 
jelentős arányú pénzügyi 



PR\903026HU.doc 73/81 PE489.632v01-00

HU

kötelezettségvállalása a közös pályázati 
felhívásokban és cselekvésekben;
b) a közös pályázati felhívásokra és 
cselekvésekre, valamint azok 
végrehajtására irányadó szabályok 
harmonizálása.
A közszektoron belüli társulások az 5. cikk 
(2) bekezdése szerinti prioritásokon belül 
vagy több prioritásra kiterjedően 
különösen a következő eszközökkel 
támogathatók:
(3) Az EUMSZ 185. cikke szerinti közös 
programozási kezdeményezések 
jogosultak lehetnek a „Horizont 2020” 
keretprogram társfinanszírozására, ha a 
teljesülnek a következő feltételek:
a) külön végrehajtási struktúrára van 
szükség az EUMSZ 185. cikke alapján;
b) a részt vevő országok nagymértékben 
elkötelezettjei a tudományos, igazgatási és 
pénzügyi integrációnak;
c) a cselekvés hozzáadott értéke uniós 
szinten;
d) kritikus tömeg, tekintettel az érintett 
programok méretére és számára, 
tevékenységük hasonlóságára és az adott 
kutatáson belül általuk képviselt 
részarányra.
(4) A Bizottság költségvetés-végrehajtási 
feladatokkal bízhatja meg a közszektoron 
belüli társulásokat, amennyiben 
teljesülnek a következő kritériumok, és 
ezeket megállapodásban rögzítik:
a) a kitűzött cél világos megfogalmazása 
és jelentősége a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzései és a tágabb 
uniós politikai célkitűzések 
szempontjából;
b) a részt vevő országok határozott 
pénzügyi kötelezettségvállalásai, beleértve 
a transznacionális kutatást és innovációt 
szolgáló nemzeti és/vagy regionális 
finanszírozás együttes felhasználására 
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vállalt előzetes kötelezettségvállalásokat 
is.

Or. en

(Lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet 20. cikkét.)

Indokolás

Az egyértelmű jogi helyzet és a következetesség érdekében a „Horizont 2020” keretprogramot 
létrehozó rendelet 20. cikkében meghatározott részvételi feltételeket egy megfelelő cikkel 
egészítették ki a részvételi szabályok között.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
49 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49f. cikk
Kkv-eszköz

(1) Csak kkv-k pályázhatnak a(z) 
XX/XX/EU rendelet [a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendelet] 18. 
cikkében említett célzott kkv-támogató 
eszköz alapján kiadott pályázati 
felhívásokra.
(2) A kkv-eszköz keretében kiadott 
pályázati felhívások nyílt felhívások, és a 
lehető legnagyobb mértékben alulról 
felfelé irányuló megközelítést követnek a 
témával kapcsolatban. Ha a 
munkaprogramban így szerepel, 
egyszerűsített kétlépcsős értékelés 
alkalmazható, amennyiben ez nem jár az 
általános értékelési időszak 
meghosszabbításával.
(3) A 17a. cikkel összhangban a kkv-
eszköz keretében a szerződéskötésre 
rendelkezésre álló idő nem haladhatja 
meg a hat hónapot.
(3) E rendelettel összhangban a kkv-
eszköz keretében megkötött támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen az alvállalkozói 
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szerződések, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok, a hasznosítás és a 
terjesztés vonatkozásában.
(4) Amennyiben a kkv-eszköz keretében 
megkötött támogatási megállapodást felül 
kell vizsgálni a cselekvés végrehajtása 
során – különösen a konzorcium 
összetételének megváltozása tekintetében 
–, akkor az egyszerűsített felülvizsgálati 
eljárást kell alkalmazni.
(5) A Bizottság biztosítja a „Horizont 
2020” keretprogram szerinti kkv-eszköz, a 
„Horizont 2020” keretprogram szerinti 
pénzügyi eszközök, a COSME, valamint a 
tagállamok által közösen létrehozott 
rendszerek és eszközök, például az 
Eurostars Közös Program közötti 
kiegészítő jelleget.

Or. en

Indokolás

Emellett a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet külön mellékletének 
részletesebben fel kell vázolnia a „Horizont 2020” keretprogramban előirányzott összes 
célzott eszköz és finanszírozási rendszer működését, beleértve a kkv-eszközt is. A kkv-eszköz új 
támogatási rendszereként be lehet vezetni a néhány tagállamban jelenleg alkalmazott 
„innovációs utalványok” rendszerét.

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
49 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49g. cikk
Egyéb különös rendelkezések

(1) A biztonsági vonatkozású cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg 
különösen a konzorcium összetételének 
megváltozása, a minősített adatok, a 
hasznosítás, a terjesztés, a tulajdonjog-
átruházások és az eredményekre 
vonatkozó használati engedélyek 
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vonatkozásában.
(2) A meglévő vagy újonnan létrehozandó 
kutatási infrastruktúra támogatását célzó 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös, az infrastruktúra 
használatára vonatkozó rendelkezéseket 
állapíthat meg.
(3) Az Európai Kutatási Tanács 
hatáskörébe tartozó, a felderítő kutatás 
területén végrehajtott cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös, a résztvevők, a kutatók és a 
cselekvéssel érintett személyek által 
teljesítendő rendelkezéseket állapíthat 
meg különösen a hozzáférési jogok, a 
hordozhatóság és a terjesztés 
vonatkozásában.
(4) A képzési és mobilitási cselekvések 
esetében a támogatási megállapodás 
különös rendelkezéseket állapíthat meg a 
cselekvés útján támogatott kutatók 
kötelezettségvállalásai, a tulajdonjogok, a 
hozzáférési jogok és a hordozhatóság 
vonatkozásában.
(5) A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a támogatási 
megállapodás különös rendelkezéseket 
állapíthat meg különösen a tulajdonjogok, 
a hozzáférési jogok, a hasznosítás és az 
eredmények terjesztése vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Különösen a kutatási infrastruktúra tekintetében a különös rendelkezéseknek szükség esetén ki 
kell terjedniük az infrastruktúrahasználat egyéb szempontjaira is, nem csupán a 
felhasználókra vonatkozó rendelkezésekre.
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INDOKOLÁS

Bevezetés 
Az előadó összességében fontos előrelépésként üdvözli a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi és terjesztési szabályaira (a továbbiakban: a szabályok) irányuló bizottsági 
javaslatot. Ami még fontosabb, elismerően szól a következő szempontokról:

 kedvezményezettek által szokásosan követett számviteli gyakorlatok szélesebb körű 
elfogadása; 

 a résztvevők által a „Horizont 2020” keretprogram alapján végzett cselekvésekre 
alkalmazandó egységes szabálykészlet;

 kevesebb követelmény a munkaidő-nyilvántartás tekintetében; 

 a héa bevonása a támogatható költségek fogalommeghatározásába.  

Az előadó azonban úgy véli, hogy a Bizottság néhány kívánatos változtatása még mindig túl 
homályosan van megfogalmazva a javaslatban, míg más változtatások túlzott 
egyszerűsítésnek tűnnek, és/vagy nem felelnek meg a kutatási és innovációs közösség 
általánosan elfogadott véleményének. Az előadó különösen a következő pontokat bírálja:

 nincs lehetőség arra, hogy a tényleges költségek alapján a közvetett költségek 
visszatérítését kérjék;

 az egységes finanszírozási ráta nem veszi figyelembe a különböző résztvevők sajátos 
költségszerkezetét, és ezáltal nem hatékony vagy aránytalan finanszírozást 
eredményez (különösen a piachoz közeli tevékenységeknél), valamint a hetedik 
keretprogramhoz képest növeli a projektenkénti átlagos visszatérítési szintet;

 a kedvezményezettek szokásosan követett számviteli gyakorlatainak mérsékelt vagy 
korlátozott elfogadása;

 létezik egy általános mentesítési záradék az összes típusú finanszírozó szerve 
alkalmazandó egységes szabálykészlet alól; 

 a javasolt szabályok túl rugalmasak, és emiatt túlságosan sok fontos döntést a 
munkaprogram szintjén hoznak meg;

 nem történt jelentős előrelépés a támogatás odaítélésére átlagosan rendelkezésre álló 
időtartam rövidítése terén.

Az előadó által javasolt módosítások célja, hogy elmélyítsék a szabályokról folytatott 
intézményközi vitát, és részletesebb konzultációt kívánnak ösztönözni a kutatási és innovációs 
közösséggel. 

Az előadó ismét hangsúlyozni kívánja, hogy a 
Parlament által a korábbi jelentésekben 
kitűzött célok elérése, valamint a kutatási és 
innovációs közösség érdekeinek kiszolgálása 
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érdekében a szabályoknak meg kell teremteniük az érzékeny egyensúlyt a négy döntő 
fontosságú elv között: egyszerűsítés, elszámoltathatóság, rugalmasság és megbízhatóság. A 
„Horizont 2020” keretprogram sikeres végrehajtása nagyban függ ezen elvek betartásától és a 
közöttük kialakítandó egyensúlyt megteremtésétől.

A jelenlegi bizottsági javaslat lehetséges hatása
Modellszámításokat1 készítettek, amelyek az egy cselekvésre jutó uniós hozzájárulás átlagos 
szintje tekintetében összehasonlították a hetedik keretprogramot és a „Horizont 2020” 
keretprogramot. E számítások szerint a javasolt 100/20 modell növelné az átlagos 
visszatérítési szintet az ipari résztvevők (+46,8%) és a kkv-k (+7,7%) esetében, míg valamivel 
alacsonyabb szintű finanszírozást hagyna a nonprofit szervezetek (–0,5%) és az egyetemek (–
0,9%) számára. A 100/20 modell alkalmazása várhatóan összességében 7,2%-kal növelné a 
projektenkénti teljes uniós hozzájárulást, ahol a többlet főként az ipari résztvevőkhöz kerülne. 

Azzal, hogy a közvetlen költségek visszatérítésének egyetlen lehetőségeként 20%-os 
átalányfinanszírozást nyújtanak, a hetedik keretprogramhoz képes strukturális hátrányba 
hozzák a csúcstechnológiát alkalmazó költséges kutatási létesítményekkel rendelkező 
résztvevőket. Ez nem csupán számos kutatóközpontot és magánvállalatot érintene, hanem sok 
egyetemet is, amelyek évek során jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy átálljanak a 
teljesköltség-számításra. Néhány ilyen szereplőt ez megakadályozhat abban, hogy részt 
vegyenek a „Horizont 2020” projektjeiben, különösen a piachoz közeli tevékenységeknél, 
ahol a 70/20 modellt alkalmaznák, ami még alacsonyabb finanszírozási szintet hagyna 
számukra. 

Egy másik döntő tényező, amelyet a „Horizont 2020” keretprogram célkitűzéseinek 
megvalósítására gyakorolt potenciális negatív hatását illetően értékelni kell, a K+F 
projektfelhívások és a piachoz közeli tevékenységek projektfelhívásainak a tervezett 
különválasztása. Az általános szabály az, hogy egyetlen egységes visszatérítési rátát 
alkalmaznának projektenként – a piachoz közeli projektekben ez a ráta mindazonáltal 70/20 
lenne minden tevékenység esetében, noha a projektek kutatási tevékenységeket is 
tartalmaznak –, ezzel viszont a kutatóintézetek és egyetemek kedvezőtlen finanszírozási 
szintekkel találják szemben magukat a piachoz közeli projektekben végzett kutatási 
tevékenységek során. Ezek az érdekeltek valószínűleg visszavonulnának ezekből a 
projektekből, esetlegesen elmélyítve a szakadékot a kutatás és az innováció között, 
akadályozva a tudásháromszög integrációját és késleltetve az innovációs ciklust.

Költségvetési korlátok és gazdasági vonatkozások
Szem előtt tartva azt, hogy a „Horizont 2020” keretprogram Európában a több innováció felé 
tett nagyléptékű elmozdulást hivatott elérni, az alig 6,19%-os költségvetés-növeléssel aligha 
lehet fenntartható eredményeket elérni. Az előadó ezért újra hangsúlyozza a Parlament azon 
követelését, hogy 100 milliárd eurót rendeljenek a „Horizont 2020” keretprogramhoz. 

                                               
1 A Bizottság „Horizont 2020 – A finanszírozási szabályok egyszerűsítése: Egységes visszatérítési ráta 
valamennyi résztvevő és tevékenység számára és a közvetlen költségek egységes átalányfinanszírozása” című 
nem hivatalos munkadokumentuma, 2012. 4.19.
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E tekintetben a „Horizont 2020” program költségvetési végrehajtását illetően nem szabad 
alábecsülni a szabályok, és különösen a visszatérítési ráta rendszerének végső kialakítása által 
kifejtett hatást. Az előadó hangot ad abbéli aggályának, hogy ha túl magas visszatérítési rátát 
állapítanak meg, az jelentősen korlátozhatja a „Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozható projektek számát, és ezzel csökkenti a program átfogó hatását is, továbbá 
akadályozhatja az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés és az „Európa 2020” stratégia 
végrehajtását.

Ez a kérdés még ennél is fontosabbá válhat, hiszen a következő többéves pénzügyi keretről 
folyó tárgyalások kimeneteleként a „Horizont 2020” keretprogram még kisebb költségvetési 
keretösszeget kaphat, mint amit a Bizottság jelenleg javasol. 

Az előadó a „Horizont 2020” keretprogram potenciálisan szűkös költségvetésével számolva 
arra törekszik, hogy fenntartsa a projektenkénti uniós finanszírozás hetedik keretprogramban 
megadott átlagos szintjét, ezzel biztosítva, hogy az aránytalan és nem hatékony 
projektfinanszírozás miatt ne kelljen csökkenteni a projektek teljes számát.

Gazdasági szempontból a piachoz közeli tevékenységek finanszírozásának világosan 
meghatározott koncepciót kell követnie. Az előadó hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció 
uniós finanszírozásának a magánbefektetések jelentős mértékű növelésére kell törekednie. Az 
uniós finanszírozásnak arányosnak kell lennie, és nem vezethet a piac torzulásához. 

Az egész innovációs ciklus zökkenőmentes finanszírozását lehetővé tevő egységes 
visszatérítési ráták 
A javasolt szabályok potenciális hatásaira vonatkozó fenti becsléseket és a költségvetési 
megfontolásokat szem előtt tartva az előadó úgy döntött, hogy alternatív visszatérítési rátákat 
terjeszt elő. Ezek a ráták eleget tesznek a résztvevők sajátos igényeinek, és jobb egyensúlyt 
kívánnak teremteni a megfelelő egyszerűsítés és hatékonyabb és jobban elszámoltatható 
kutatás- és innovációfinanszírozási politika között.

Az előadó első javaslata, hogy minden résztvevő tekintetében vezessék be újra a valós 
közvetett költségek visszatérítésének lehetőségét, ami a résztvevők szokásosan követett 
számviteli gyakorlatain alapulna. Ez több okból is tanácsos: folytonosság, egyszerűsítés, az 
Unió K+F finanszírozási politikájának fenntarthatósága, a kiváló résztvevők vonzása. Mivel 
azonban e lehetőség ismételt bevezetése még jobban növelné a projektenként teljes uniós 
hozzájárulást (9,2%)1, az előadó minden eddiginél szükségesebbnek tartja az alternatív 
visszatérítési ráták bevezetését. 

Az előadó ezért azt javasolja, hogy ne csupán a jelenleg előírtak szerint, azaz 
tevékenységtípusonként (K+F, piachoz közeli tevékenység) differenciálják a visszatérítési 
rátát, hanem költségszámítási módszer (közvetlen költség + átalányfinanszírozás/teljes 
költség) és résztvevőtípusok (egyetemek, kutatóközpontok, egyéb/kkv-k/ipar) szerint is. Az 
előadó úgy véli, hogy ez a differenciálás testre szabottabb finanszírozási megközelítést tesz 

                                               
1 A Bizottság „„Horizont 2020: A részvételi és terjesztési szabályok néhány szempontjának tisztázása” című nem 
hivatalos munkadokumentuma, 2012.5.29. 
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lehetővé a résztvevőkkel szemben, és így lehetővé teszi az innovációfinanszírozás 
zökkenőmentes végrehajtását, megkönnyítve a kutatási és a piachoz közeli tevékenységek egy 
projektben történő összekapcsolását és a tudásháromszög integrálását. 

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy az innovációfinanszírozás továbbra is költségvetési 
„fekete doboz”, mivel a „Horizont 2020” keretprogram költségvetésében nem jelezték a 
piachoz közeli projektek részarányát. Figyelembe véve, hogy a piachoz közeli tevékenységek 
– mint például a demonstrációs tevékenységek, tesztelések és kísérleti projektek – általában 
jóval költségesebbek, mint a K+F projektek, az előadó szükségesnek tartotta hozzáigazítani a 
piachoz közeli tevékenységek visszatérítési rátáját ehhez a bizonytalan helyzethez, hogy 
megakadályozza az Unió K+F finanszírozásának jelentős csökkentését. 

Egyszerűsítés minden résztvevő számára
Az elmúlt két évben a Parlament többször is felszólította a Bizottságot, hogy érjen el 
ugrásszerű javulást az egyszerűsítés terén. Most pedig olyan javaslattal szembesül, ahol 
néhány szempont a túlzott egyszerűsítés áldozata lett, míg más szempontokat nem vettek 
kellően figyelembe. Az előadó ezért számos egyszerűsítési intézkedést javasol, amelyeket a 
Parlament korábbi jelentéseiben terjesztett elő. 

Az előadó legfontosabb javaslata a kedvezményezettek által szokásosan követett számviteli 
gyakorlatok elfogadottságának további szélesítése, mivel meggyőződése, hogy ezzel 
valamennyi résztvevő szempontjából valóban csökkenthető az adminisztratív teher és a hiba 
kockázata. 

A kedvezményezettek szokásosan követett számviteli gyakorlatainak elismerése mellett az 
előadó úgy véli, hogy az „Horizont 2020” keretprogram egyszerűsítésének másik sarokköve 
az egyértelmű, egységes közös szabálykészlet, ezért kéri ezen ötlet átgondolt megvalósítását. 
Az előadó kétli, hogy a végrehajtási folyamat során a nagyfokú rugalmasság egyszerűsítéshez 
vezet, sőt, épp az ellenkezőjét gondolja. Néhány finanszírozó szervnél ugyan szükség van a 
rugalmasságra, a résztvevők többségének azonban egy világos és megbízható szabálykészlet 
válna előnyére. Az „egységes szabálykészlet” elképzelésének erősítésére irányuló javaslatok 
közé tartozik a valamennyi támogatási megállapodás szabványos referenciapontjaként 
szolgáló támogatási megállapodás minta, több fogalommeghatározás és rendelkezés 
pontosítása, valamint egy új cím, a „Különös rendelkezések” bevezetése, amely külön 
cikkeket tartalmaz a pénzdíjakról, a beszerzésről, a pénzügyi eszközökről, a kkv-eszközről, a 
köz-magán társulásokról és a közszektoron belüli társulásokról. 

Emellett az előadó szeretné elérni, hogy a „Horizont 2020” keretprogram jobban 
hozzáférhetővé váljon az új belépők és a tapasztalatlan pályázók számára. E célból hasznos 
javaslatnak tűnik egy egységes, felhasználóbarát belépési portál létrehozása, a finanszírozó 
szervek „munkaterveinek” összevonása a Bizottság „munkaprogramjaiba”, valamint a 
kiválasztási folyamatra vonatkozó magyarázó útmutató.

Az ipar valódi szükségleteinek kezelése
Az előadó attól tart, hogy az ipari résztvevők számára a Bizottság által jelenleg javasolt 
megnövelt visszatérítési szint a program hiányosságainak pénzügyi kompenzálásaként 
szolgálhat, amely hiányosságokkal egyébként nem foglalkoztak, és így ahhoz is vezethet, 
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hogy csupán látszólag növelik meg az ipar részarányát a „Horizont 2020” keretprogram 
költségvetésében, miközben ténylegesen nem növelik az ipari résztvevők számát a 
projektekben. 

Az előadó ezért igyekszik kezelni az ipari résztvevők sajátos szükségleteit. E tekintetben az 
egyik legdöntőbb intézkedés az egyértelmű, hat hónapos határidő meghatározása a támogatás 
odaítélésére. Az idő egyre fontosabb tényezővé válik, hiszen a „Horizont 2020” keretprogram 
az innovációt kívánja ösztönözni. Ez különösen igaz a vállalatokra és a rendkívül innovatív 
kkv-kra. A támogatás odaítélésére rendelkezésre álló időtartam csökkentése előfeltétele annak 
is, hogy a világ minden részéről idevonzzák a kiváló kutatási partnereket – a nemzetközivé 
válás ugyanis egy másik vonzó tényező az ipari résztvevők számára.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy azzal, hogy a kkv-eszközzel és a pénzügyi eszközökkel 
külön cikkek foglalkoznak, világosabbá vált ezen eszközök működése.

A szellemi tulajdonjogok, a további terjesztési és hasznosítási kötelezettségek, valamint a 
„nyílt hozzáférés” koncepciója bizonyos szempontjainak tisztázása segítséget kíván nyújtani a 
vállalatok számára annak megértésében, hogy miként részesülnek majd védelemben 
kereskedelmi érdekeik a „Horizont 2020” keretprogramban való részvételük során. 

Végül, de nem utolsósorban az előadó számos módosítást javasolt, hogy rávilágítson a 
társfinanszírozási lehetőségekre és a „Horizont 2020” keretprogram eszközeinek a 
projektfinanszírozás céljára való kombinált használatára, lehetővé téve így a támogatások 
együttes igénybevételét, és törekedve ezzel különösen a nagyléptékű demonstrációs projektek 
megvalósítható finanszírozására.


