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RÖVID INDOKOLÁS

Tekintettel az Európai Uniónak a tudományok és a kutatás terén fennálló szükségleteire, a 
„Horizont 2020” keretprogramról szóló rendeletre irányuló javaslat jó minőségű alap, amely 
egyúttal bizonyos fokú szinergiát is biztosít a kohéziós politikával.

A módosítások középpontjában főleg olyan tevékenységek állnak, amelyek célja a régiók, a 
városok és a helyi közösségek fejlesztésének és bevonásának fokozása, amit a javaslat nem 
domborít ki eléggé, jóllehet a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy ezeket a 
tevékenységeket vonják be a következő programozási időszak operatív programjaiba.

A „Horizont 2020” program keretei között ezért nagyobb figyelmet kell tulajdonítani az EU 
földrajzi sokféleségére, és támogatni kell valamennyi tagállam olyan kutatási 
kezdeményezéseit, amelyek a tudomány és a kutatás terén folytatott politika regionális 
dimenzióját kívánják megerősíteni. Ezzel összefüggésben a program területi és 
transznacionális dimenzióját jobban ki kell emelni.

Ugyancsak megkülönböztetett figyelmet igényel a kutatók személyes kiadásainak sajátos 
ügye, valamint nemzetközi kutatócsoportokba való bevonásuk; e vonatkozások tekintetében 
jelentősek a régiók közötti eltérések, ami akadályokat képez bizonyos – kiváltképpen a 
kevésbé fejlett – régiók előtt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze az uniós 
régiók, akárcsak az Unió egésze
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
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előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 
körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 
egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és azon belül
különösen a kkv-ket nagyarányú 
részvételre sarkallja, és nyitva álljon az új 
résztvevők előtt. A finanszírozási 
szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat.

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 
körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 
egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart, az állami 
finanszírozású kutató- és innovációs 
ügynökségeket, a szociális gazdasági 
szervezeteket és különösen a kkv-ket 
nagyarányú részvételre sarkallja, és nyitva 
álljon az új résztvevők előtt. A 
finanszírozási szabályok egyszerűsítése a 
részvételhez társuló igazgatási kiadások 
csökkenésével jár, és segít visszaszorítani a 
pénzügyi hibákat.

Indokolás

Egyes tagállamokban az innovációs és kutatótevékenységeket az állami hatóságokkal 
partnerségben hajtják végre, de egyetemek vagy tudományos intézmények bevonása nélkül. E 
módosítás tisztázza, hogy a rendelet az ilyen innovációs és kutatótevékenységekre is 
vonatkozik. Másodsorban pedig az is fontos, hogy a szociális gazdasági partnereket bevonjuk, 
különösen a szociális innováció terén.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Európa helyi és regionális hatóságai 
fontos szerepet töltenek be az európai 
kutatási térség fejlesztésében és annak 
biztosításában, hogy a különféle uniós 
pénzügyi eszközök hatékonyan legyenek 
koordinálva. Különösen a „Horizont 
2020” program és a strukturális alapok 
közötti kapcsolatot kell ösztönözniük az 
intelligens szakosodáson alapuló 
regionális innovációs stratégiák kapcsán. 
A régiók a „Horizont 2020” keretprogram 
eredményeinek terjesztése és alkalmazása 
során is központi szerepet játszanak a 
kiegészítő finanszírozási eszközök –
köztük a közbeszerzés – biztosításában. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramot a 
polgárok és a civil társadalom
tájékoztására irányuló lendületes 
kampánnyal kell segíteni a kutatási és 
innovációs ügyekben, ehhez pedig elő kell
mozdítani a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tenni a tudományos 
ismereteket, elő kell segíteni kisebb 
egyetemeken és kutatóközpontokon is az 
innovációs és kutatótevékenységet, olyan, 
felelősségteljes kutatási és innovációs 
menetrendeket kell kidolgozni, amelyek 
választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
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meg kell könnyíteni ez utóbbiak 
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Indokolás

Az intelligens szakosodás révén ma sok kis európai egyetemből lesz kiválósági központ. A 
„Horizont 2020” semmi esetre sem hozhatja őket hátrányos helyzetbe.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje, és e téren új 
munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie.
Megfelelő figyelmet kell fordítani –
önkéntes jellegük tiszteletben tartása 
mellett – a Kutatók Európai Chartájára és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexére, valamint az európai kutatási 
térséggel összefüggésben meghatározott 
egyéb referenciakeretekre.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az emberi jogokat és az etikai 
alapelveket. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoport véleményeit figyelembe kell venni.
A kutatási tevékenységeknek továbbá 
figyelembe kell venniük az EUMSZ 13. 
cikkét, és csökkenteniük kell az állatok 
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felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

kutatási és kísérleti célú felhasználását, 
végcélként az állatfelhasználás 
helyettesítését szem előtt tartva. A 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott kutatótevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok 
jogi előírásait és szokásait. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani, összhangban az EUMSZ 168. 
cikkével.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Figyelmet kell fordítani az emberi 
embriókat és az emberi embrionális
őssejteket használó kutatás tekintetében a 
tagállamok nemzeti jogszabályai között 
fennálló jelentős eltérésekre. Az uniós 
kutatási politika nem vezethet a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak 
harmonizációjához. A Bizottságnak 
emlékeznie kell a hetedik kutatási 
keretprogrammal kapcsolatos 
nyilatkozatára, amely szerint a jövőben is 
követi a jelenlegi gyakorlatot, és nem fog 
a szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan 
projektekre irányuló javaslatokat, 
amelyek emberi embriókat 
semmisítenének meg, még akkor sem, ha
ezt őssejtekhez jutás céljából tennék1. Ezt 
a kötelezettségvállalást bele kell illeszteni 
e rendeletbe a jogfolytonosság biztosítása 
érdekében.
__________________
1 A Régiók Bizottsága az Európai 
Közösség kutatási, technológiafejlesztési 
és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjáról 
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 
1982/2006/EK európai parlamenti és 
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tanácsi határozathoz (HL L 412., 
2006.12.30., 1. o.) mellékelt 6. cikkre 
vonatkozó bizottsági nyilatkozat 12. 
pontja.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a
vidékfejlesztési politikával, melyek
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális
szintű kutatási és innovációs képességeket.

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós alapokkal, valamint a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá eső vidékfejlesztési, a tengerrel 
kapcsolatos és a halászati politikákkal, 
regionális partnerségek révén, amelyek
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti, a regionális és a
helyi szintű kutatási és innovációs 
képességeket. A szinergiának nemcsak a 
kiegészítő projektfinanszírozásra kell 
korlátozódnia, mivel a szakmai 
kapcsolatok ápolása, a képességek 
fejlesztése és különösen a szaktudás 
átadása a szinergia jelentős 
megnyilvánulása lehet. A kohéziós 
politika alapjaihoz való megfelelő 
illeszkedés és az összehangolt fellépés 
hozzájárul a kutatás és az innováció terén 
fennálló hiányosságok felszámolásához az 
Európai Unióban, figyelembe véve az 
EUMSZ 174. és 349. cikkében, valamint 
355.cikkének (1) bekezdésében említett 
régiók sajátos egyedi jellemzőit.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti, regionális és helyi
programokkal.

Indokolás

Egyes tagállamokban az innovációs és kutatótevékenységeket az állami hatóságokkal 
partnerségben hajtják végre, de egyetemek vagy tudományos intézmények bevonása nélkül. E 
módosítás tisztázza, hogy a rendelet az ilyen innovációs és kutatótevékenységekre is 
vonatkozik.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A Bizottságnak regionális stratégiák 
kialakítására kell bátorítania a regionális 
szereplőket, az állami és 
magánfinanszírozás meglévő formáinak 
uniós szinten történő ötvözéséért. A 
„Horizont 2020” program keretei között 
folytatott tevékenységeket e stratégiákhoz 
kell igazítani és az egyes területek 
sajátságos igényeihez kell igazítani, mivel 
a regionális és helyi hatóságok szorosabb 
bevonása az alapok, valamint a kutatási és 
innovációs programok kialakításába és 
végrehajtásába alapvető jelentőségű, 
tekintettel arra, hogy nem lehetséges 
minden régióra egyazon fejlesztési 
stratégiát alkalmazni.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak erőteljes területi és 
transznacionális dimenzióval kell 
rendelkeznie. A programnak 
kapcsolatrendszert kell biztosítania 
egyfelől az európai kutatási és innovációs 
politika, másfelől a politikát a helyszínen 
megvalósító regionális és helyi szereplők 
között.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a köz- és
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
előmozdítását és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés



AD\914641HU.doc 11/22 PE492.563v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
legfeljebb 3 194 millió EUR összegű
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzésére és a (2) bekezdés c) 
pontja szerinti „Társadalmi kihívások” 
prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
a teljes költségvetés legalább 3,64%-ának 
megfelelő hozzájárulás erejéig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint
finanszírozandó.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira.

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira, feltéve, hogy e 
menetrendeket szakértőkkel és az érintett 
szereplőkkel folytatott széleskörű 
konzultációk során fogalmazták meg.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a kutatás 
fejlesztésének az európai jogrendszerekbe 
való beillesztésére, a harmadik országokkal 
való együttműködésre, a nemek 
tekintetében is etikusan felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére, 
annak lehetővé tételére, hogy a kutató- és
innovációs tevékenységeket kisebb, helyi 
és regionális kutatóközpontokban is végre 
lehessen hajtani, illetve az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére
és a harmadik országoktól való 
technológiai függőség csökkentésére.

Indokolás

Az intelligens szakosodás révén ma sok kis európai egyetemből lesz kiválósági központ. A 
„Horizont 2020” semmi esetre sem hozhatja őket hátrányos helyzetbe.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a cikk
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A kutatói életpálya

A „Horizont 2020” keretprogramot a(z) 
xx/2013/EU rendelettel [Részvételi 
szabályok] összhangban kell végrehajtani, 
hozzájárulva a kutatók egységes piacának 
megszilárdításához és a kutatói pálya 
vonzóbbá tételéhez az Unióban – az 
európai kutatási térség 
összefüggésrendszerében –, figyelembe 
véve a keretprogram támogatásában 
részesülő tevékenységek zömének 
transznacionális jellegét.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
regionális és kohéziós politika keretében 
végrehajtott egyedi támogatási és 
kompenzációs programokat és 
intézkedéseket. A „Horizont 2020” 
keretprogram és a strukturális alapok 
közötti szinergiáknak és kiegészítő 
jellegnek a kutatás és fejlesztés terén 
minden regionális érintettet részvételre 
kell bátorítania a „Horizont 2020” égisze 
alá tartozó programokban, ezt követően 
pedig e programok eredményeit a 
regionális és a több régióra kiterjedő 
piacokon népszerűsítenie kell. E 
szinergiák fontos eleme az országos és 
regionális szereplők kutatási és 
innovációs képességeinek erősítése az 
intelligens specializációs stratégiák 
keretében, illetve a „kiválósági lépcső” 
megépítésének célja, amelynek a központi 
elem szerepét kell játszani. A szóban forgó 
szinergiák figyelembe veszik a program 
területén kívül eső műveletek specifikus 
körülményeit, különösen a közös 
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rendelkezésekről szóló rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően az 
együttműködéshez nyújtott támogatás 
összege tekintetében.

Indokolás

A koherencia és hatékonyság érdekében a „Horizont 2020” programnak és a strukturális 
alapokhoz tartozó uniós finanszírozási programoknak ki kell egészíteniük egymást, az egyedi 
programokat és intézkedéseket is szem előtt tartva.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a
magánszféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) fokozott
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira.

Ez az alábbiakra terjed ki:
a) segítségnyújtás a kutatási ciklus 
valamennyi szakaszában, a prototípustól a 
végrehajtásig annak érdekében, hogy a 
kkv-k képesek legyenek kihasználni 
potenciális kutatási lehetőségeiket,
b) külön támogatás nyújtása a szellemi 
tulajdonjogokról folytatott tárgyalásokhoz 
a nyitott innovációs projektek esetében,
c) segítő intézkedések a támogatás során 
keletkező késedelmek áthidalásához, mivel 
a kkv-k egyik legfőbb gondját továbbra is 
a pénzforgalom jelenti,
d) támogató intézkedések a kkv-k körében 
folytatott figyelemfelkeltő 
tevékenységekhez.
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Az értékelési és a nyomon követési 
intézkedések részeként a magánszektor és 
különösen a kkv-k részvételét kvantitatív 
és kvalitatív szempontból értékelni kell.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különös cselekvésekre kerül sor az I. 
melléklet II. részének 1. pontjában 
ismertetett, „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” elnevezésű 
különös célkitűzésen belül, valamint a
„Társadalmi kihívások” prioritásnak az I. 
melléklet III. része 1–6. pontjában 
ismertetett különös célkitűzései 
mindegyikén belül. E különös célkitűzések 
egy olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

(2) A kkv-k számára specifikus
cselekvésekre kerül sor az I. melléklet II. 
részének 1. pontjában ismertetett, „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” elnevezésű különös célkitűzésen 
belül, valamint a „Társadalmi kihívások” 
prioritásnak az I. melléklet III. része 1–6. 
pontjában ismertetett specifikus
célkitűzései mindegyikén belül. E
specifikus célkitűzések többek között egy 
olyan célzott kkv-támogató eszköz 
formájában valósulnak meg, amely az 
innovációs potenciállal rendelkező kkv-k 
teljes körére irányul, és következetesen, a 
kkv-k igényeire szabottan valósul meg, az 
I. melléklet II részének 3.3.a) pontjában, az
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” egyedi célkitűzés 
alatt leírtak szerint.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen a „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” különös célkitűzés és a
„Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretéből jelentős 
elkülönített összeg jut a kkv-kre. A 
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magánszektor kedvezményezettjei 
várhatóan a „Horizont 2020” 
keretprogram teljes költségvetési 
keretének jelentős részéből 
gazdálkodhatnak.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak. Ezt támogató hálózatok, 
illetve a régiók, városok és más érintett 
felek, köztük a tudományos és kulturális 
intézmények közötti együttműködés és 
tapasztalatcsere révén kell megvalósítani.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire, és e 
kezdeményezésekben adott esetben 
európai uniós régiók és városok vehetnek 
részt.

Módosítás 23
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban.

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban, helyi 
és regionális hatóságok bevonásával.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegére, a kkv-k és 
a magánszektor részvételére vonatkozó 
információkat is.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
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gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása. Az intelligens szakosodás 
platformjainak e tekintetben 
kulcsfontosságú szerepük van, különösen 
az információk létrehozása, a 
hálózatteremtés és -fejlesztésaz 
információcsere, az ikerintézményi 
rendszerek, valamint a kutatási és 
innovációs politikák támogatása 
szempontjából.

Indokolás

Az intelligens szakosodási platformok kulcsszerepet játszanak az információmegosztás, a 
tudományközi együttműködés és a kutatás többszintű célkitűzésekre történő átállítása 
szempontjából, innovatív gyakorlatok követése révén.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 1 pont – 1.3.3 alpont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az újszerű 
anyagokon alapuló új üzleti lehetőségek 
létrehozására való felhasználása. A 
történtek felmérése és megértése olyan 
esetekben, amikor a kulturális örökség 
kárt szenvedett. Előrehaladott módszerek 
és technológiák kifejlesztése a kulturális 
örökség megóvása és megőrzése céljából. 
A kulturális örökség beszámításának és 
ésszerű menedzsmentjének biztosítása a
történelmi nevezetességek helyszínein és a 
településeken.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a
biogazdaság

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, víz-, tenger- és 
tengerhasznosítási kutatás, akvakultúra, 
biogazdaság, valamint a biológiai 
sokféleség védelme;

Indokolás

Az említett prioritások mellett és azokkal összefüggésben szerepelnie kell a víznek mint 
természeti erőforrásnak, az akvakultúrának és a biológiai sokféleség védelmének.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak. 
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az Unió értékes 
ásványkészletekkel rendelkezik, ezek 
feltárása és kitermelése azonban a 
megfelelő technológiák és közlekedési 
infrastruktúra hiányában akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 



PE492.563v02-00 20/22 AD\914641HU.doc

HU

fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára. A földrajzilag gyakran 
távoli területeken található európai 
nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés 
továbbra is kihívást jelent az ezen 
nyersanyagokkal való biztos ellátástól 
függő ágazatok számára. Az EU nagy 
mértékben függ továbbá az olyan 
stratégiailag fontos nyersanyagok 
importjától, amelyek piacán riasztó 
mértékű torzulások mutatkoznak.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 5 pont – 5.3 alpont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; valamint
a nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása; a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; a 
nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése; a 
regionális és nemzeti 
nyersanyagklaszterek létrehozása és 
támogatása; az egyes iparágak 
nyersanyagforrásokkal való 
összekapcsolásával összefüggő logisztikai 
kihívások kezelése.
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