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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
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 

(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, valamint a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá eső vidékfejlesztési, a 
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intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.

tengerrel kapcsolatos és a halászati 
politikákkal, melyek különösen alkalmasak 
arra, hogy az intelligens szakosodás 
stratégiái keretében megerősítsék a nemzeti 
és a regionális szintű kutatási és innovációs 
képességeket.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” program keretei között 
folytatott tevékenységeket területi alapon 
kell szervezni és az egyes területek 
sajátságos igényeihez kell igazítani, mivel 
a regionális és helyi hatóságok 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. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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szereplők között.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

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.

Or. en

Módosítás 5

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 kis-
és középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira.
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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.
Az értékelési és a nyomonkövetési 
intézkedések részeként a kkv-k részvételét 
kvantitatív és kvalitatív szempontból 
értékelni kell.

Or. en


