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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság új kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 
Európa létrehozására irányuló javaslatát. A jelenlegi Horizont 2020 program megmutatta a 
kutatás és az innováció területébe fektetett források hozzáadott értékét és a résztvevők 
számára biztosított előnyöket a társadalom valamennyi szegmensében. 

A Bizottság azt javasolja, hogy a jelenlegi keretprogramhoz képest növeljék meg a kutatás és 
az innováció forrásait. Az előadó melegen üdvözli ezt a növelést, különösen mivel a Bizottság 
becslései szerint a keretprogram keretében befektetett minden egyes euró 25 év alatt 
potenciálisan 11 eurót eredményezhet. Ugyanakkor – mivel a Bizottság azt is kiszámolta, 
hogy a Horizont 2020-nak több mint 160 milliárd eurós költségvetésre lett volna szüksége, 
hogy az összes kiváló javaslatot finanszírozni tudja – az előadó úgy véli, hogy a 
költségvetésnek még nagyratörőbbnek kellene lennie.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a költségvetést 2018-as árakon számítva növeljék 120 
milliárd euróra, hogy még inkább ki lehessen bontakoztatni Európában a kutatásban és az 
innovációban rejlő lehetőségeket. Az Európai Parlament korábban, a 2021–2027-es többéves 
pénzügyi keretről szóló 2018. március 14-i és május 30-i állásfoglalásában a Horizont Európa 
költségvetésének jelentős, 2018-as árakon számítva legalább 120 milliárd euróra történő 
növelésére szólított fel.   

Támogatva a javaslat innovációra irányuló erős hangsúlyát, az előadó mindazonáltal átfogóbb 
perspektívát kíván szorgalmazni az innovációval kapcsolatban a keretprogramon belül, 
melynek megfelelő támogatást kell nyújtania minden olyan kedvezményezettnek, aki 
fejleszteni szeretné és meg szeretné valósítani innovációs potenciálját. Tekintettel arra, hogy a 
Horizont Európa programban megszűnik a kis- és középvállalkozások számára történő 
költségvetési elkülönítés, az előadó annak biztosítására törekszik, hogy az innovatív kkv-k 
továbbra is hozzájuthassanak a megfelelő finanszírozási forrásokhoz.

A keretprogramon belüli mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatás finanszírozása 
tekintetében az előadó tisztázni szeretne néhány pontot a II. pilléren belüli „Élelmiszerek és a 
természeti erőforrások” elnevezésű ötödik klaszterrel kapcsolatban, melyet néha külön 
ismertetnek. Valójában az ennek megfelelő összeg a Horizont Európa szerves részét képezi és 
nem a közös agrárpolitikából elvont forrásokból áll. Ez a globális kihívások kezeléséhez 
hozzájáruló és az ipari versenyképességet fokozó öt klaszter egyike.

Végül, de nem utolsósorban az előadó javasolja az egyedi programot felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén végrehajtó munkaprogramok elfogadását, mivel ezek határozzák meg a 
jelentős költségvetési hatásokkal járó olyan fontos kérdések szabályait, mint például a 
részvételre és a finanszírozásra jogosult szervezetek, a felhívások tartalma, az EIC Pathfinder 
költségvetése, azon felhívások feltételei, melyekkel a kiválósági pecsét is odaítélésre kerül, 
adott esetben a támogatásötvözési műveletekre fenntartott teljes összeg stb. 

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy az egyedi 
program végrehajtása egységes feltételek 
mentén történjen, a Bizottságra 
végrehajtási hatáskört kell ruházni, hogy 
munkaprogramokat fogadhasson el az 
egyedi program végrehajtására. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni4.

törölve

__________________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Az egyedi program 
munkaprogramok révén történő 
kiegészítésének lehetővé tétele érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban rögzített elveknek 
megfelelően kerüljön sor. A 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, ez az egyedi program hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások 25%-át éghajlat-politikai célok 
támogatására fordítsák. Az egyedi program 
keretében végrehajtott cselekvések nyomán 
az egyedi program teljes pénzügyi 
keretösszegének 35 %-a fog hozzájárulni 
éghajlat-politikai célokhoz. A releváns 
cselekvések meghatározására az egyedi 
program előkészítése és végrehajtása során, 
újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
keretében kerül sor.

(5) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU – élen járva – elkötelezte 
magát az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása mellett, ez az egyedi program 
hozzá fog járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és azon átfogó célkitűzés 
mihamarabbi eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-át éghajlat-
politikai célok támogatására fordítsák. Az 
egyedi program keretében végrehajtott 
cselekvések nyomán az egyedi program 
teljes pénzügyi keretösszegének 35%-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 
releváns cselekvések meghatározására az 
egyedi program előkészítése és 
végrehajtása során, újbóli értékelésükre 
pedig a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében kerül 
sor.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel a kutatási és innovációs 
hozzájárulások fontosságára az 
élelmiszerek, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés és a biogazdaság terén 
felmerülő kihívások kezelése 
szempontjából, valamint a kapcsolódó 
kutatási és innovációs lehetőségeknek a 
közös agrárpolitikával szoros szinergiában 
történő kiaknázása érdekében az egyedi 
program „Élelmiszerek és természeti 
erőforrások” klaszteréhez tartozó releváns 
cselekvések 10 milliárd eurós
támogatásban részesülnek a 2021-től 2027-
ig terjedő időszakban.

(7) Tekintettel a kutatási és innovációs 
hozzájárulások fontosságára az 
élelmiszerek, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés és a biogazdaság terén 
felmerülő kihívások kezelése 
szempontjából, valamint a kapcsolódó 
kutatási és innovációs lehetőségeknek a 
közös agrárpolitikával szoros szinergiában 
történő kiaknázása érdekében az egyedi 
programhoz tartozó releváns cselekvések 
az „Élelmiszerek és természeti 
erőforrások” célirányos klaszter keretében 
részesülnek támogatásban a 2021-től 2027-
ig terjedő időszakban.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A keretprogramról és annak 
részvételi szabályairól szóló ... rendelet 9. 
cikke (1) bekezdésével összhangban az 
egyedi program 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
94 100 000 000 EUR.

(1) A keretprogramról és annak 
részvételi szabályairól szóló ... rendelet 9. 
cikke (1) bekezdésével összhangban az 
egyedi program 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 
120 100 000 000 EUR (folyó áron 
135 248 000 000 EUR).

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza az Európai 
Innovációs Tanácsot (a továbbiakban: EIC) 
a III. pillér – „Nyílt innováció” keretében 
megvalósuló, az EIC-hez kapcsolódó 
cselekvések végrehajtása céljából. Az EIC-
nek a következő elvek alapján kell 

(1) A Bizottság létrehozza az Európai 
Innovációs Tanácsot (a továbbiakban: EIC) 
a III. pillér – „Nyílt innováció” keretében 
megvalósuló, az EIC-hez kapcsolódó 
cselekvések végrehajtása céljából. Az EIC-
nek a következő elvek alapján kell 
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működnie: az áttörést jelentő és a 
diszruptív innovációra való összpontosítás, 
autonómia, kockázatvállalási képesség, 
hatékonyság, eredményesség, 
átláthatóságra és elszámoltathatóság.

működnie: az áttörést jelentő és a 
diszruptív innovációra való összpontosítás, 
a fokozatos innováció, az autonómia, a
kockázatvállalási képesség, a hatékonyság, 
az eredményesség, az átláthatóság és 
elszámoltathatóság támogatása.

Indokolás

E módosítás átfogóbb perspektívát kíván szorgalmazni az innovációval kapcsolatban a 
keretprogramon belül, melynek megfelelő támogatást kell nyújtania minden olyan 
kedvezményezettnek, aki fejleszteni szeretné és meg szeretné valósítani innovációs 
potenciálját. Tekintettel arra, hogy a Horizont Európa programban megszűnik a kis- és 
középvállalkozások számára történő költségvetési elkülönítés, ez a módosítás annak 
biztosítására törekszik, hogy az innovatív kkv-k továbbra is hozzájuthassanak a megfelelő 
finanszírozási forrásokhoz.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján külön munkaprogramokat 
fogad el az e határozat 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerinti, a 
következő összetevőkhöz tartozó 
cselekvések végrehajtására vonatkozóan:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa 
a IIa. mellékletet és külön 
munkaprogramokat fogadjon el az e 
határozat 3. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, a következő 
összetevőkhöz tartozó cselekvések 
végrehajtására vonatkozóan:

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EKT, mely esetben a 
munkaprogramot a 7. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja alapján a 
Tudományos Tanács állapítja meg, a 12. 

a) az EKT, mely esetben a 
munkaprogramot a 7. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja alapján a 
Tudományos Tanács állapítja meg. A 
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cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban. A 
Bizottság kizárólag akkor térhet el a 
Tudományos Tanács által megállapított 
munkaprogramtól, ha úgy ítéli meg, hogy 
az nem felel meg e határozat 
rendelkezéseinek. Ebben az esetben a 
Bizottság a 12. cikk (4) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően végrehajtási jogi aktus révén 
fogadja el a munkaprogramot. Ezt az 
intézkedését a Bizottságnak megfelelően 
meg kell indokolnia;

Bizottság kizárólag akkor térhet el a 
Tudományos Tanács által megállapított 
munkaprogramtól, ha úgy ítéli meg, hogy 
az nem felel meg e határozat 
rendelkezéseinek;

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillérhez tartozó 
valamennyi klaszter, a Marie Skłodowska-
Curie-cselekvések, a kutatási 
infrastruktúrák, az innovációs 
ökoszisztémák támogatása, a kiválóság 
megosztása, valamint az európai kutatási és 
innovációs rendszer megreformálása és 
fejlesztése, a 12. cikk (4) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban;

b) a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillérhez tartozó 
valamennyi klaszter, a Marie Skłodowska-
Curie-cselekvések, a kutatási 
infrastruktúrák, az innovációs 
ökoszisztémák támogatása, a kiválóság 
megosztása, valamint az európai kutatási és 
innovációs rendszer megreformálása és 
fejlesztése;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EIC, mely esetben a 
munkaprogramot az EIC-testület által a 10. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján 
adott tanácsoknak megfelelően kell 
elkészíteni, a 12. cikk (4) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 

c) az EIC, mely esetben a 
munkaprogramot az EIC-testület által a 10. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján 
adott tanácsoknak megfelelően kell 
elkészíteni;
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összhangban;

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti8. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.

(2) A bizottság a II. mellékletben 
szereplő különböző formációkban 
ülésezik, tekintettel a tárgyalandó 
kérdésekre.

(3) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 
4. cikkét kell alkalmazni.

(4) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.

(5) Ha a bizottság szakvéleményét 
írásbeli eljárás keretében kell megkérni, 
az írásbeli eljárást eredmény nélkül 
lezárják, amennyiben a szakvélemény 
benyújtásához rendelkezésre álló 
határidőn belül a bizottság elnöke így 
dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt 
kéri.

(6) A Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja a bizottságot az egyedi 
program végrehajtásának 
előrehaladásáról, és a III. mellékletben 
meghatározottak szerint időben 
tájékoztatást ad a Horizont Európa 
keretében javasolt vagy finanszírozott 
valamennyi cselekvésről.

__________________

8A program végrehajtásának elősegítése 
céljából a Bizottság a programbizottság 
menetrendben meghatározott minden 
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ülésekor, a megállapított 
iránymutatásokkal összhangban, 
tagállamonként egy képviselő, valamint –
olyan napirendi pontok esetében, 
amelyeknél valamely tagállam szakértőt 
kíván igénybe venni – tagállamonként egy 
szakértő/tanácsadó költségeit megtéríti.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) 
bekezdése szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása határozatlan 
időre szól [e határozat hatálybalépésének 
napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
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tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(6) A 11. cikk (2) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II melléklet törölve

A programbizottság formációi

A programbizottság formációinak a 
felsorolása a 12. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően:

1. Stratégiai formáció: A teljes 
program végrehajtásának stratégiai 
áttekintése, a program különböző részei 
közötti koherencia, küldetések és az 
Európai Kutatási Térség megszilárdítása

2. Európai Kutatási Tanács és Marie 
Skłodowska-Curie-cselekvések

3. Kutatási infrastruktúrák

4. Egészségügy

5. Inkluzív és biztonságos társadalom
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6. Digitális technológiák és az ipar

7. Éghajlat, energia és mobilitás

8. Élelmiszerek és természeti 
erőforrások

9. Az Európai Innovációs Tanács 
(EIC) és az európai innovációs 
ökoszisztémák

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET

Munkaprogramok



AD\1164677HU.docx 13/15 PE625.568v02-00

HU



PE625.568v02-00 14/15 AD\1164677HU.docx

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN
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