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RÖVID INDOKOLÁS 

 A Horizont Európa lesz az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja, amely 2021 és 

2027 között lesz érvényben. A múlt sikerein, illetve a megelőző programok tanulságain alapuló 

Horizont Európa célja az Unió tudományos és technológiai alapjainak, illetve versenyképességének 

megerősítése, valamint az, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson a 21. század kihívásainak 

megoldása során.  

 

A Fejlesztési Bizottság számára a Horizont Európa kiemelkedő jelentőséggel bír a fenntartható 

fejlesztési célok megvalósításában játszott szerepe miatt. Egyre inkább terjed az a felismerés, hogy 

a kutatás és az innováció kiemelkedő szerepet játszik a fejlődő országokban tapasztalható 

társadalmi és gazdasági kihívások megoldásában.  

 

Fontos biztosítani, hogy a Horizont Európa mind a projektekben és a tevékenységekben való 

részvétel, mind a projektek eredményeihez való hozzáférés tekintetében nyitva álljon a fejlődő 

országok előtt. A fejlődő országok jelenlegi Horizont 2020 keretprogramban való részvételi aránya 

az előző keretprogramhoz képest csökkent, és a program nemzetközi együttműködési 

dimenziójának megerősítése érdekében a Horizont Európa keretprogramot egyedi rendelkezésekkel 

kell kiegészíteni. 

 

Elengedhetetlen továbbá annak a biztosítása is, hogy – különösen az éghajlatváltozás, a biológiai 

sokféleség, valamint az erőforrás- és energiahatékonyság területén – az EU kül- és 

fejlesztéspolitikai prioritásai és kötelezettségvállalásai is érvényre jussanak.  

  

A további javasolt módosítások a civil társadalom bevonásának előmozdítására és a program nemi 

dimenziójának fokozott érvényesítésére irányulnak. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 173. 

cikke (3) bekezdésére, valamint 182. cikke 

(4) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 173. 

cikke (3) bekezdésére, 182. cikke (4) 

bekezdésére, valamint 208. cikke (1) 

bekezdésére, 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 
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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) Elismerve, hogy az 

éghajlatváltozás jelenti az egyik 

legnagyobb és legfontosabb globális és 

társadalmi kihívást, és 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 50%-át éghajlat-politikai célok 

támogatására fordítsák. Az egyedi program 

keretében végrehajtott cselekvések nyomán 

az egyedi program teljes pénzügyi 

keretösszegének legalább 50 %-ban hozzá 

kell járulnia az éghajlat-politikai célhoz 

annak érdekében, hogy támogassa azokat 

a cselekvéseket vagy a cselekvések azon 

részeit, amelyek elősegítik, hogy legkésőbb 

2050-ig megvalósuljon a nettó nulla 

üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság. 

A releváns cselekvések meghatározására 

előzetesen kerül sor, és az egyedi program 

előkészítése és végrehajtása során teljes 

mértékben figyelembe veszik ezeket 

stratégiai terv és munkaprogramok 

formájában, újbóli értékelésükre pedig a 

vonatkozó értékelések és felülvizsgálati 

folyamatok keretében kerül sor, ami 

biztosítja, hogy hatékonyan és időben 

teljesüljön az a kitűzött cél, hogy a 

program teljes pénzügyi keretösszegének 

legalább 50 %-át éghajlat-politikai 

kutatásra és innovációra fordítsák. 

Indokolás 

 A Horizont költségvetési keretből az éghajlati kiadásokra elkülönített – a Bizottság által 

javasolt – 35 %-os keret csak megerősíti a jelenlegi program status quo-ját. Tekintettel arra, 

hogy az éghajlatváltozás az egyik legnagyobb globális és társadalmi kihívás, mindez nem lesz 

elegendő. Fel kell gyorsítani a nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaságra 

legkésőbb 2015-ig történő átállást, és ennek eléréséhez egy ambiciózus és megfelelő 
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finanszírozással ellátott K+F+I politika a legfontosabb eszköz. 

 

 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a)  Tekintve, hogy a fosszilis 

tüzelőanyagok jelentős negatív hatással 

járnak, elősegítve az éghajlatváltozást, a 

Horizont Európa programnak 

kötelezettséget kell vállalnia a fosszilis 

tüzelőanyagok kivezetésére azzal, hogy 

nem nyújtanak pénzügyi támogatást 

fosszilis tüzelőanyagok gyártásához, 

feldolgozásához, forgalmazásához, 

tárolásához vagy égetéséhez, valamint 

bármely olyan tevékenységhez, amely 

káros az éghajlatra és ellentmond a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

uniós kötelezettségeknek. 

Indokolás 

A globális átlaghőmérséklet-emelkedés mértékének jóval 2°C alatt tartásához erőteljesebb 

fellépésre van szükség, különösen mivel az EU energiapolitikáját a nemzetközi tárgyalások 

során bizonyosan mintaként fogják alapul venni, míg az éghajlatváltozás hatásait azok az 

országok fogják leginkább elszenvedni, amelyek a legkevésbé járultak hozzá az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásához (például a kis szigetek és a legkevésbé fejlett országok). 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A digitális egységes piac 

megvalósításához, valamint a digitális és a 

fizikai technológiák közelítéséből adódó 

bővülő lehetőségek kihasználásához a 

(8) A digitális egységes piac 

megvalósításához, valamint a digitális és a 

fizikai technológiák közelítéséből adódó 

bővülő lehetőségek kihasználásához a 



 

PE627.607v02-00 6/43 AD\1168115HU.docx 

HU 

beruházások fokozására van szükség. A 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogramhoz6 képest a Horizont 

Európa jelentős mértékben megnövelt 

kiadásokkal fog hozzájárulni ezekhez az 

erőfeszítésekhez a főbb digitális kutatási és 

innovációs tevékenységek tekintetében. Ez 

hivatott biztosítani, hogy a digitális 

területen Európa a globális kutatás és 

innováció élvonalában maradjon. 

beruházások fokozására van szükség. A 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogramhoz6 képest a Horizont 

Európa jelentős mértékben megnövelt 

kiadásokkal fog hozzájárulni ezekhez az 

erőfeszítésekhez a főbb digitális kutatási és 

innovációs tevékenységek tekintetében. Ez 

hivatott biztosítani, hogy a digitális 

területen Európa a globális kutatás és 

innováció élvonalában maradjon, illetve ez 

hivatott támogatni az Unió „digitalizálva 

fejlesztés” (D4D) elnevezésű 

kezdeményezésének végrehajtását. 

______________ _______________ 

6 „Az Európai Unió új, korszerű többéves 

pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások 

megvalósításának hatékony szolgálatában” 

című bizottsági közlemény 13 milliárd 

EUR-ban határozza meg a „Horizont 2020” 

kutatási és innovációs keretprogramhoz 

tartozó főbb digitális tevékenységekre 

irányuló kiadásokat (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/hu/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 „Az Európai Unió új, korszerű többéves 

pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások 

megvalósításának hatékony szolgálatában” 

című bizottsági közlemény 13 milliárd 

EUR-ban határozza meg a „Horizont 2020” 

kutatási és innovációs keretprogramhoz 

tartozó főbb digitális tevékenységekre 

irányuló kiadásokat (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/hu/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Indokolás 

A Horizont keretprogramra vonatkozó rendelet (2) preambulumbekezdése rögzíti, hogy a 

programnak meg kell erősítenie kutatásnak és az innovációnak az uniós szakpolitikák 

kidolgozására, támogatására és végrehajtására gyakorolt hatását. Kézenfekvő példát 

szolgáltat erre a 2017. november 20-i tanácsi következtetésekkel elfogadott D4D 

kezdeményezés. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A programnak a kutatás és a 

termékfejlesztés területén átfogó 

jövőképpel kell rendelkeznie  annak 

érdekében, hogy biztosítsa az európai 

programok nemzeti és nemzetközi 
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kezdeményezésekkel és kutatási 

programokkal való fokozott 

összehangolását és koherenciáját, 

valamint hogy az ígéretes termékek a 

teljes fejlesztési folyamat során 

támogatásban részesüljenek – különösen 

a piaci érdekeltséggel nem rendelkező 

területeken. 

Indokolás 

A globális kihívások kezelésére vonatkozó célkitűzésének – köztük a fenntartható fejlesztési 

célok – megvalósítása érdekében a Horizont Európa programnak határozott jövőképet kell 

felmutatnia a kutatás és a termékfejlesztés számára (ez utóbbi szempontot gyakran 

elhanyagolják), és biztosítania kell a nemzeti, uniós és nemzetközi törekvések összhangját és 

összehangolását. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A „Globális kihívások és ipari 

versenyképesség” pillérhez tartozó egyes 

felhívások munkaprogramja lehetővé 

teheti a nagyléptékű termékhitelesítésre és 

piaci elterjesztésre szánt vissza nem 

térítendő támogatások nyújtását, 

elismerve ezzel, hogy ez különösen fontos 

a piaci hiányosságokkal vagy a 

szegénységgel összefüggő és elhanyagolt 

betegségek területén. 

Indokolás 

Döntő fontosságú, hogy a Horizont Európa finanszírozása védelmet élvezzen, és a társadalmi 

kihívásokat helyezze előtérbe, ahol nagyon gyakran hiányoznak a tudományt, a technológiát 

és az innovációt előmozdító jövedelmező kereskedelmi piacok. Ezeken a területeken a K+F 

csatornákon keresztül folyósított közfinanszírozás alapvető szerepet játszik, és azt a 

magánberuházások hatékony mobilizálására lehet használni. 
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Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a nemzetközi együttműködés 

megerősítése; 

d) a nemzetközi együttműködés 

megerősítése és a fejlődő országokból 

származó kutatók bevonása, valamint 

hozzájárulás a vonatkozó uniós 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez, 

különös tekintettel az addisz-abebai 

cselekvési program (49), (116), (120) és 

(121) bekezdésére és a Párizsi 

Megállapodás 7.7. és 10.5. cikkére; 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a kutatók és az innovátorok 

vonzása, képzése és megtartása az Európai 

Kutatási Térségben, többek között a kutatói 

mobilitás révén; 

e) a kutatók és az innovátorok 

vonzása, képzése és megtartása az Európai 

Kutatási Térségben, többek között a kutatói 

mobilitás révén, ennek során – az Unió 

fejlesztési eszközével összehangolva – a 

fejlődő országokból való agyelszívás 

megelőzése és az említett országokban a 

kutatási és innovációs készségek 

kiépítésének támogatása; 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a nyílt tudomány előmozdítása, 

valamint a nyilvánosság előtti láthatóság és 

az eredményekhez való nyílt hozzáférés 

biztosítása; 

f) a nyílt tudomány előmozdítása, 

valamint a nyilvánosság előtti láthatóság és 

a kutatási adatokhoz és eredményekhez 

való nyílt hozzáférés biztosítása a 



 

AD\1168115HU.docx 9/43 PE627.607v02-00 

 HU 

tudományos információk szélesebb körű 

megosztása és használata érdekében, 

kellően indokolt esetben tiszteletben tartva 

ugyanakkor a szellemi tulajdonjogokat; 

 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az uniós szakpolitikai prioritások 

végrehajtásának támogatása; 

h) az uniós szakpolitikai prioritások 

végrehajtásának – beleértve a Párizsi 

Megállapodás és a fenntartható fejlesztési 

célok célkitűzései Unión belüli és globális 

elérésének – támogatása; 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a kutatás és az innováció, valamint 

más szakpolitikák – egyebek mellett a 

fenntartható fejlesztési célok – közötti 

kapcsolat megerősítése; 

i) a kutatás és az innováció, valamint 

más szakpolitikák és globális kihívások – 

egyebek mellett a fenntartható fejlesztési 

célok – közötti kapcsolat megerősítése; 

 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – k pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) a polgárok és a végfelhasználók 

bevonása a közös tervezési és alkotási 

folyamatokba; 

k) a polgárok, a társadalmi 

szervezetek és a végfelhasználók bevonása 

a kutatási és innovációs menetrend 

meghatározásába, ezen belül a közös 
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tervezési és alkotási folyamatokba; 

 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ka) a piaci hiányosságok – mint 

például a magánszektor korlátozott 

érdeklődésére számot tartó bizonyos 

globális és társadalmi kihívásokra 

vonatkozó kutatás és innováció 

hiányának, illetve az optimálistól eltérő 

befektetési helyzetek – kezelése; 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – l pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) a tudományos kommunikáció 

javítása; 

l) a tudományos kommunikáció 

javítása nyílt forrású platformok 

segítségével; 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – p a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 pa) annak biztosítása, hogy a Horizont 

Európa finanszírozás legalább 50%-át az 

éghajlattal  kapcsolatos kutatási 

innovációra költsék, ezáltal biztosítva, 

hogy az egyedi program nagyratörőbb 

nemzeti éghajlat-politikai és energetikai 

célok kialakításához járuljon hozzá, és 

növelje a nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervekben szereplő célértékeket; 
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Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Horizont Európa programszintű 

célkitűzéseinek integrált végrehajtását 

többéves stratégiai tervezés biztosítja. Az 

ilyen tervezés a program egészének 

hatására és a program különböző pillérei 

közötti koherenciára helyezi a hangsúlyt 

csakúgy, mint az egyéb uniós programok 

közötti szinergiára, valamint a más uniós 

szakpolitikák által, illetve azok számára 

biztosított támogatások közötti szinergiára. 

A Horizont Európa programszintű 

célkitűzéseinek integrált végrehajtását 

többéves stratégiai tervezés biztosítja. Az 

ilyen tervezés a program egészének 

hatására és a program különböző pillérei 

közötti koherenciára helyezi a hangsúlyt 

csakúgy, mint az egyéb uniós programok 

közötti szinergiára, valamint a más uniós 

szakpolitikák által, illetve azok számára 

biztosított támogatások közötti szinergiára. 

A stratégiai tervezési folyamatnak 

biztosítania kell, hogy a Horizont Európa 

a fenntartható fejlesztési célok elérésére 

irányuljon, valamint a témaválasztást és a 

„Globális kihívások és ipari 

versenyképesség” elnevezésű II. pillér 

klasztereire vonatkozó pályázati 

felhívások kidolgozását az egyedi 

fenntartható fejlesztési célok és a 

fenntartható fejlesztési célok előirányzatai 

vezéreljék. 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A stratégiai tervezés a kutatás és az 

innováció minden szakaszában elő fogja 

segíteni a polgárok és a civil társadalmi 

szervezetek fokozott bevonását, a tudás 

közös létrehozását, a nemek közötti 

egyenlőség tényleges előmozdítását, ezen 

belül is a nemi szempontok kutatási és 

A stratégiai tervezés magán a stratégiai 

tervezési folyamaton belül és a kutatás és 

az innováció minden más szakaszában, így 

a menetrend kidolgozása – különösen a 

„Globális kihívások és ipari 

versenyképesség” elnevezésű II. pillér 

kutatási prioritásainak meghatározása – 



 

PE627.607v02-00 12/43 AD\1168115HU.docx 

HU 

innovációs tartalmakba való beépítését, 

valamint biztosítja és előmozdítja majd a 

legmagasabb szintű etikai követelmények 

és feddhetetlenségi normák betartását. 

során is elő fogja segíteni a polgárok és a 

civil társadalom fokozott bevonását. 

Ennek megkönnyítése érdekében 

strukturált párbeszédet indul a civil 

társadalommal. A folyamat ugyancsak 

elősegíti a tudás közös létrehozását, a 

nemek közötti egyenlőség tényleges 

előmozdítását, ezen belül is a nemi 

szempontok kutatási és innovációs 

tartalmakba való beépítését, valamint 

biztosítja és előmozdítja majd a 

felelősségteljes kutatást és innovációt, 

illetve a legmagasabb szintű etikai 

követelmények és feddhetetlenségi normák 

betartását. 

 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A stratégiai tervezés elő fogja segíteni az 

érintett területekre vonatkozó szakpolitikák 

uniós szintű kidolgozását és végrehajtását, 

valamint a tagállamokban alkalmazott 

szakpolitikák és szakpolitikai 

megközelítések kiegészítését. A stratégiai 

tervezés során figyelembe kell venni az 

uniós szakpolitikai prioritásokat, hogy a 

kutatás és az innováció fokozott mértékben 

hozzájáruljon a szakpolitikai célok 

megvalósulásához. A stratégiai tervezés 

keretében ezenkívül számításba kell venni 

előretekintő tevékenységeket, 

tanulmányokat és egyéb tudományos 

bizonyítékokat, valamint az uniós és 

nemzeti szinten meglévő, vonatkozó 

kezdeményezéseket. 

A stratégiai tervezés elő fogja segíteni az 

érintett területekre vonatkozó szakpolitikák 

uniós szintű kidolgozását és végrehajtását, 

valamint a tagállamokban alkalmazott 

szakpolitikák és szakpolitikai 

megközelítések kiegészítését. A stratégiai 

tervezés során figyelembe kell venni az 

uniós szakpolitikai prioritásokat – köztük a 

fenntartható fejlesztési célokat –, hogy a 

kutatás és az innováció fokozott mértékben 

hozzájáruljon a szakpolitikai célok 

megvalósulásához. A stratégiai tervezés 

keretében ezenkívül számításba kell venni 

előretekintő tevékenységeket, 

tanulmányokat és egyéb tudományos 

bizonyítékokat, valamint az uniós és 

nemzeti szinten meglévő, vonatkozó 

kezdeményezéseket. 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Horizont Európa végrehajtása során 

különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 

innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 

amely nem csupán új termékek, 

folyamatok és szolgáltatások tudományos 

és műszaki ismeretek és áttörések alapján 

történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 

a létező technológiák újfajta alkalmazását, 

a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 

technológiai és a társadalmi innovációt is 

magában foglalja. A kutatási innováció 

rendszerszintű, több tudományágat érintő, 

ágazatközi és több szakpolitikai területet is 

felölelő megközelítése biztosítja majd, 

hogy a kihívások kezelése mellett új 

versenyképes vállalkozások és iparágak 

jelenhessenek meg, serkentsék a versenyt, 

ösztönözzék a magánberuházásokat és a 

belső piacon megőrizzék az egyenlő 

versenyfeltételeket. 

A Horizont Európa végrehajtása során 

különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 

innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 

amely nem csupán új termékek, 

folyamatok és szolgáltatások tudományos 

és műszaki ismeretek és áttörések alapján 

történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 

a létező technológiák újfajta alkalmazását, 

a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 

technológiai és a társadalmi innovációt is 

magában foglalja. A kutatási innováció 

rendszerszintű, több tudományágat érintő, 

ágazatközi és több szakpolitikai területet is 

felölelő megközelítése biztosítja majd, 

hogy a kihívások kezelése mellett új 

versenyképes vállalkozások és iparágak 

jelenhessenek meg, serkentsék a versenyt, 

ösztönözzék a magánberuházásokat és a 

belső piacon megőrizzék az egyenlő 

versenyfeltételeket. A szegénység 

csökkentésére és felszámolására 

vonatkozó uniós 

kötelezettségvállalásokkal összhangban 

különös figyelmet kap a nemzetközi 

fejlesztést és a humanitárius 

segítségnyújtást szolgáló innováció.  

 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 18 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság rendszeresen azonosítja és 

feljegyzi majd a program keretében végzett 

kutatási és innovációs tevékenységek 

eredményeit, valamint a program európai 

hozzáadott értékének maximalizálása 

érdekében megkülönböztetéstől mentes 

módon fogja továbbadni az ilyen 

eredményeket és a létrehozott 

ismeretanyagot az iparág, a különféle 

méretű vállalkozások, a közigazgatási 

szervek, a tudományos élet képviselői, a 

A Bizottság rendszeresen azonosítja és 

feljegyzi majd a program keretében végzett 

kutatási és innovációs tevékenységek 

eredményeit, valamint a program európai 

hozzáadott értékének, illetve a 

fenntartható fejlesztési célok mellett való 

elköteleződésének maximalizálása 

érdekében megkülönböztetéstől mentes 

módon fogja továbbadni az ilyen 

eredményeket és a létrehozott 

ismeretanyagot az iparág, a különféle 
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civil társadalmi szervezetek és a 

szakpolitikai döntéshozók számára, illetve 

terjeszti majd az említett szereplők 

körében. 

méretű vállalkozások, a közigazgatási 

szervek, a tudományos élet képviselői, a 

civil társadalmi szervezetek és a 

szakpolitikai döntéshozók számára, illetve 

terjeszti majd az említett szereplők körében 

az Unión belül és kívül. Ezért a 

tudományos közlemények, eredmények és 

háttéradatok tekintetében a nyílt 

hozzáférést kell szem előtt tartani. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 19 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nagyobb hatás lesz elérhető a 

cselekvéseknek a példátlan mértékű 

nemzetközi együttműködési erőfeszítések 

keretében a világ más nemzeteivel és 

régióival való összehangolása révén. A 

fenntarthatósággal, a megerősített kutatási 

és innovációs kiválósággal és a 

versenyképességgel kapcsolatos uniós 

tevékenységek támogatására irányuló 

kezdeményezések szerves részeként a 

kölcsönös előnyök alapján a partnerek 

világszerte felkérést kapnak arra, hogy 

csatlakozzanak az uniós erőfeszítésekhez. 

Nagyobb hatás lesz elérhető a 

cselekvéseknek a példátlan mértékű 

nemzetközi együttműködési erőfeszítések 

keretében a világ más nemzeteivel és 

régióival – különösen az alacsony és 

közepes jövedelmű országokkal – való 

összehangolása révén, hogy a cselekvések 

mindkét oldalon történő támogatása 

érdekében a tudás, a kapacitás és az 

infrastruktúra összekapcsolása révén a 

fenntartható fejlődésen alapuló jövőt 

alakítsunk ki. A szegénység 

felszámolásával, a fenntarthatósággal, a 

megerősített kutatási és innovációs 

kiválósággal és a versenyképességgel 

kapcsolatos uniós tevékenységek 

támogatására irányuló kezdeményezések 

szerves részeként a kölcsönös előnyök 

alapján a partnerek – a kutatási és oktatási 

partnereket, az ipart, a kormányokat és a 

nem kormányzati szervezeteket is 

beleértve – világszerte felkérést kapnak 

arra, hogy csatlakozzanak az uniós 

erőfeszítésekhez. A partnerek közötti 

nemzetközi tudás-, kapacitás- és 

infrastruktúratranszfer fogja vezérelni a 

közös megközelítéseket és a 

szabályozást,amely mindenki számára 

szinergiákkal való kereskedést fog 

biztosítani.  
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Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 20 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzetközi közös fellépés biztosítani 

fogja a globális társadalmi kihívások és a 

fenntartható fejlesztési célok hatékony 

kezelését, a világ legtehetségesebbjeinek, 

legjobb szakértőinek és erőforrásainak 

elérését, valamint az innovatív 

megoldások kínálatának és keresletének 

növekedését. 

Ahogyan azt a [Horizont Európa kutatási 

és innovációs keretprogram 

létrehozásáról, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapításáról 

szóló rendelet] 2. cikkének 1a) pontja 

rögzíti, a piaci hiányosságok kezelésére 

kiemelt figyelmet fordító nemzetközi 

közös fellépés biztosítani fogja a globális 

társadalmi kihívások és az elhanyagolt 

kutatási területek hatékony kezelését, és a 

fenntartható fejlesztési célok elérését. 

Tekintettel e kihívások globális jellegére 

és az alacsony és közepes jövedelmű 

országokkal való szoros kapcsolatára, az 

erőfeszítéseknek a világ 

legtehetségesebbjei, legjobb szakértői és 

erőforrásai közötti stratégiai 

együttműködésre kell irányulniuk, és e 

munkának – a fejlődő országokból történő 

„agyelszívás” elkerülése érdekében – 

egyúttal összhangban kell lennie a 

fejlesztési politikákkal. A nemzetközi 

együttműködés és kooperáció nemzetközi 

összefogást megkövetelő közös célok köré 

fog felépülni. 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pillér – NYÍLT TUDOMÁNY bevezető – 4 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ugyanakkor a kutatás, a technológiai 

fejlesztés és az innováció elengedhetetlen 

a globális kihívások kezeléséhez. Mindezt 
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különösen a Párizsi Megállapodás, az 

addisz-abebai cselekvési program és az 

ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrendje rögzíti. Az Unió tiszteletben 

fogja tartani az azzal kapcsolatos 

kötelezettségvállalásait, hogy 

együttműködjön a fenntartható fejlesztési 

célokra irányuló kutatásokban, valamint 

támogassa a fejlődő országokban 

megvalósítandó innovációt. 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pillér – 4 b bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e pillérhez tartozó, a kutatók 

mobilitását elősegítő intézkedéseket 

körültekintően kerülnek alkalmazásra 

annak érdekében, hogy azok ne 

járuljanak hozzá a fejlődő országokból 

történő agyelszívás folyamatához. Az Unió 

fejlesztési politikájának végrehajtását 

szolgáló eszközzel összhangban az ilyen 

országok kutatási kompetenciájának 

kiépítése támogatásban fog részesülni. 

 

Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pillér – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Európának olyan jól képzett és rugalmas 

humántőke-alapra van szüksége a kutatás 

és innováció terén, amely könnyedén képes 

alkalmazkodni a fenntartható 

megoldásokhoz, egyúttal könnyen 

megtalálja ezeket a megoldásokat a 

jövőbeli kihívásokra, például az Európát 

érintő jelentős demográfiai változásokra. A 

kiválóság érdekében a kutatóknak 

Európának olyan jól képzett és rugalmas 

humántőke-alapra van szüksége a kutatás 

és innováció terén, amely könnyedén képes 

alkalmazkodni a fenntartható 

megoldásokhoz, egyúttal könnyen 

megtalálja ezeket a megoldásokat a 

jövőbeli kihívásokra, például az Európát és 

az egész világot érintő jelentős demográfiai 

változásokra. A kiválóság érdekében a 
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mobilnak kell lenniük, több országot, 

ágazatot és tudományágat érintve kell 

együttműködniük és terjeszteniük az 

ismereteket, hogy az ismeretek és 

készségek megfelelő kombinációjával 

megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 

és támogassák az innovációt. 

kutatóknak mobilnak kell lenniük, több 

országot, ágazatot és tudományágat érintve 

kell együttműködniük és terjeszteniük az 

ismereteket, hogy az ismeretek és 

készségek megfelelő kombinációjával 

megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 

és támogassák az innovációt. 

 

Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pillér – 2 pont – 2.2.1 alpont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Uniónak továbbra is referenciaként kell 

szolgálnia a kiváló kutatást illetően, és ily 

módon vonzónak kell maradnia a 

legígéretesebb – európai és nem európai – 

kutatók számára karrierjük minden 

szakaszában. Ehhez lehetővé kell tenni a 

kutatók és a kutatást végző személyzet 

számára az országok, ágazatok és 

tudományterületek közötti átjárást és 

együttműködést, hogy ilyenformán kiváló 

minőségű képzésben részesüljenek és 

megfelelő lehetőségekhez jussanak 

karrierjük során. Ez elősegíti majd a 

tudományos és nem tudományos ágazat 

közötti átjárást, és ösztönözni fogja a 

vállalkozói aktivitást. 

Az Uniónak továbbra is referenciaként kell 

szolgálnia a kiváló kutatást illetően, és ily 

módon vonzónak kell maradnia a 

legígéretesebb – európai és nem európai, 

köztük az alacsony és közepes jövedelmű 

országokból származó – kutatók számára 

karrierjük minden szakaszában. Ehhez 

lehetővé kell tenni a kutatók és a kutatást 

végző személyzet számára az országok, 

ágazatok és tudományterületek közötti 

átjárást és együttműködést, hogy 

ilyenformán kiváló minőségű képzésben 

részesüljenek és megfelelő lehetőségekhez 

jussanak karrierjük során. Ez elősegíti 

majd a tudományos és nem tudományos 

ágazat közötti átjárást, és ösztönözni fogja 

a vállalkozói aktivitást. 

 

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pillér – 2 pont – 2.2.3 alpont – 2 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Együttműködés az Unión belül és a nem 

uniós országokkal, valamint ismeretek 

előállítása és terjesztése az Unión belül és a 

nem uniós országokban. 

Együttműködés az Unión belül és a nem 

uniós országokkal, valamint ismeretek 

előállítása és terjesztése az Unión belül és a 

nem uniós – köztük az alacsony és közepes 
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jövedelmű – országokban. 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Unió előtt álló kihívások közül több 

nemzetközi dimenzióval is bír. A 

problémák sokrétűek és igen összetettek, és 

megfelelő pénzforrás, erőforrások és 

erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy 

orvosolni lehessen őket. Pontosan ezek 

azok a területek, ahol az Uniónak együtt 

kell működnie: olyan intelligens, rugalmas 

és összehangolt fellépésre van szükség, 

amely a polgáraink javát és jóllétét 

szolgálja. 

Az Unió előtt álló kihívások közül több 

nemzetközi dimenzióval is bír. A 

problémák sokrétűek és igen összetettek, és 

megfelelő pénzforrás, erőforrások és 

erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy 

orvosolni lehessen őket. Pontosan ezek 

azok a területek, ahol az Uniónak együtt 

kell működnie: olyan intelligens, rugalmas 

és összehangolt fellépésre van szükség, 

amely polgáraink és a világ javát és 

jóllétét szolgálja. 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nagyobb hatás érhető el, ha a fenntartható 

fejlesztési célokban és a Párizsi 

Megállapodásban szereplő célkitűzések 

mentén példátlan nemzetközi 

együttműködés részeként összehangoljuk 

intézkedéseinket a világ többi országával 

és régiójával. A kölcsönös előnyök 

figyelembevételével a partnereket 

világszerte felkérést kapnak arra, hogy a 

fenntarthatóságot szolgáló kutatás és 

innováció aktív résztvevőiként 

csatlakozzanak az Unió törekvéseihez. 

Nagyobb hatás érhető el, ha a fenntartható 

fejlesztési célokban és a Párizsi 

Megállapodásban szereplő célkitűzések 

mentén példátlan nemzetközi 

együttműködés részeként összehangoljuk 

intézkedéseinket a világ többi országával 

és régiójával, köztük az alacsony és 

közepes jövedelmű országokkal. A közös 

érdek és a kölcsönös előnyök 

figyelembevételével a partnereket 

világszerte felkérést kapnak arra, hogy a 

fenntarthatóságot szolgáló kutatás és 

innováció aktív résztvevőiként 

csatlakozzanak az Unió törekvéseihez. 
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Indokolás 

Az EU az addisz-abebai cselekvési programban kötelezettséget vállalt a „közös érdeken és a 

kölcsönös előnyökön” alapuló fenntartható fejlesztési célokra összpontosító kutatás területén 

való együttműködésre ((120) bekezdés). 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kutatás és az innováció a fenntartható 

növekedés és az ipari versenyképesség 

kulcsfontosságú mozgatórugója, és 

hozzájárul a jelenlegi problémák 

megoldásához, hogy a lehető leghamarabb 

visszafordítsuk azt a kedvezőtlen és 

veszélyes trendet, amely jelenleg 

kapcsolódási pontot jelent a gazdasági 

fejlődés, a természeti erőforrások 

hasznosítása és a társadalmi problémák 

között, és azt új üzleti lehetőségekké 

formáljuk. 

A kutatás és az innováció a fenntartható 

fejlődés, többek között a fenntartható 

növekedés és az ipari versenyképesség 

kulcsfontosságú mozgatórugója, és 

hozzájárul a jelenlegi problémák 

megoldásához, hogy a lehető leghamarabb 

visszafordítsuk azt a kedvezőtlen és 

veszélyes trendet, amely jelenleg 

kapcsolódási pontot jelent a gazdasági 

fejlődés, a természeti erőforrások 

hasznosítása és a társadalmi problémák 

között, és azt új üzleti lehetőségekké is 

formáljuk. 

 

Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A klaszterek egy közös stratégia részeként 

digitális, kulcsfontosságú és kialakulóban 

lévő technológiákat fognak fejleszteni és 

alkalmazni az Unió ipari vezető szerepének 

előmozdítására. E tevékenység adott 

esetben az Unió űrtechnológiai adataira és 

szolgáltatásaira is támaszkodni fog. 

A klaszterek a fenntartható fejlesztési 

célok által vezérelve a társadalmi 

kihívások megoldására összpontosítanak, 

és egy közös stratégia részeként digitális, 

kulcsfontosságú és kialakulóban lévő 

technológiákat fognak fejleszteni és 

alkalmazni a fenntartható fejlődés 

keretében az Unió ipari vezető szerepének 

előmozdítására. E tevékenység adott 

esetben az Unió űrtechnológiai adataira és 
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szolgáltatásaira is támaszkodni fog. 

 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szociális jogok európai pillére szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy jó 

minőségű, megfizethető, megelőző és 

gyógyító egészségügyi ellátáshoz jusson. 

Ez alátámasztja az Unió 

kötelezettségvállalását az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljai iránt, 

amelyek 2030-ig egyetemes egészségügyi 

ellátást biztosítanának mindenki és 

minden korosztály számára, kivétel 

nélkül, és megszüntetnék a megelőzhető 

haláleseteket. 

A szociális jogok európai pillére szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy jó 

minőségű, megfizethető, megelőző és 

gyógyító egészségügyi ellátáshoz jusson. 

Az ENSZ 3. fenntartható fejlesztési célja 

az egészséges élet biztosítására és a jólét 

elősegítésére szólít fel – mindenki számára 

és minden életkorban. A főképpen, illetve 

kizárólag szegényeket sújtó egyes 

betegségek elleni lehetséges vakcinákkal 

és kezelésekkel kapcsolatos kutatások 

hiánya nyilvánvaló piaci hiányosságot 

takar. E klaszter tevékenységei orvosolják 

ezt a hiányosságot, és egyéb módokon is 

támogatják a 3. fenntartható fejlesztési cél 

és a hozzá kapcsolódó célkitűzések 

megvalósítását. 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 alpont – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egészségkutatás, az innovációs kutatás 

és maga az innováció jelentős szerepet 

játszik ebben, mint ahogy fontos a szerepe 

az egészségügyi és ellátási ágazat 

termelékenységének és színvonalának 

javításában. Az Unió azonban továbbra is 

új és újonnan megjelenő vagy tartós 

kihívásokkal szembesül, amelyek 

veszélyeztetik polgárait és 

közegészségügyi rendszerét, egészségügyi 

ellátásának és szociális védelmi 

rendszereinek fenntarthatóságát, valamint 

Az egészségkutatás – többek között a 

termékfejlesztés –, az innovációs kutatás és 

maga az innováció jelentős szerepet játszik 

ebben, mint ahogy fontos a szerepe az 

egészségügyi és ellátási ágazat 

termelékenységének és színvonalának 

javításában. Az Unió azonban továbbra is 

új és újonnan megjelenő vagy tartós 

kihívásokkal szembesül, amelyek 

veszélyeztetik polgárait és 

közegészségügyi rendszerét, egészségügyi 

ellátásának és szociális védelmi 
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az egészségügyi és ellátási ágazat 

versenyképességét. Az Unió legfontosabb 

egészségügyi kihívásai a következők: a 

hatékony egészségmegőrzés és 

betegségmegelőzés hiánya; a nem fertőző 

betegségek számának növekedése; az 

antimikrobás gyógyszerekkel szembeni 

rezisztencia terjedése és járványok 

megjelenése; fokozott 

környezetszennyezés; egészségi 

egyenlőtlenségek fennállása az országok 

között és az országokon belül, amelyek 

aránytalanul nagy mértékben érintik a 

hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett 

életszakaszban lévő polgárokat; az 

egészségügyi kockázatok felismerése, 

megértése, ellenőrzése, megelőzése és 

mérséklése a gyorsan változó társadalmi, 

városi és természeti környezetben; az 

európai egészségügyi ellátó rendszerek 

növekvő költségei, valamint a személyre 

szabott orvoslás megközelítéseinek és az 

egészségügyi és ellátási rendszer 

digitalizálásának fokozatos bevezetése; 

valamint az európai egészségügyi és 

ellátási ágazatot érő egyre növekvő 

nyomás, hogy az egészségügyi innováció 

fejlesztése terén és révén továbbra is 

versenyképes maradjon az új és feltörekvő 

globális szereplőkkel szemben. 

rendszereinek fenntarthatóságát, valamint 

az egészségügyi és ellátási ágazat 

versenyképességét. Az Unió legfontosabb 

egészségügyi kihívásai a következők: a 

hatékony egészségmegőrzés és 

betegségmegelőzés hiánya; a nem fertőző 

betegségek számának növekedése; az 

antimikrobás gyógyszerekkel szembeni 

rezisztencia terjedése és járványok 

megjelenése; fokozott 

környezetszennyezés; egészségi 

egyenlőtlenségek fennállása az országok 

között és az országokon belül, amelyek 

aránytalanul nagy mértékben érintik a 

hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett 

életszakaszban lévő polgárokat; az 

egészségügyi kockázatok felismerése, 

megértése, ellenőrzése, megelőzése és 

mérséklése a gyorsan változó társadalmi, 

városi és természeti környezetben; néhány 

innovatív egészségügyi eszköz és 

technológia magas ára, az európai 

egészségügyi ellátó rendszerek növekvő 

költségei, valamint a személyre szabott 

orvoslás megközelítéseinek és az 

egészségügyi és ellátási rendszer 

digitalizálásának fokozatos bevezetése; 

valamint az európai egészségügyi és 

ellátási ágazatot érő egyre növekvő 

nyomás, hogy az egészségügyi innováció 

fejlesztése terén és révén továbbra is 

versenyképes maradjon az új és feltörekvő 

globális szereplőkkel szemben. A 

megelőzhető betegségek miatt világszerte 

bekövetkező halálesetek száma 

elfogadhatatlanul magas, különösen a 

gyermekek esetében. Az alapvető 

gyógyszerekhez való hozzáférés sokak 

számára lehetetlen a fejlődő világban, 

vagy az elérhetetlenül magas árak miatt, 

vagy azért, mert az elhanyagolt betegségek 

kezelése érdekében nem történt megfelelő 

mértékű beruházás. A Horizont Európa 

keretében zajló egészségügyi kutatást a 

TRIPS-megállapodásról és a 

közegészségügyről szóló dohai nyilatkozat 

elveinek kell vezérelnie, az elhanyagolt 

betegségekre irányuló kutatás fokozása, 

az alapvető gyógyszerekhez való globális 
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hozzáférés biztosítása, az egészségügyi 

ellátáshoz való jog emberi jogként való 

elismerése, valamint az új finanszírozási 

mechanizmusok ösztönzése érdekében 

azzal a céllal, hogy előmozdítsák a 

globális egészségügyi kihívások kezelésére 

irányuló fokozottabb együttes 

erőfeszítéseket Európában és a fejlődő 

világban.  

 

 

Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.1 alpont – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezek összetett, összefüggő és globális 

jellegű egészségügyi kihívások, és 

multidiszciplináris, ágazatközi és 

transznacionális együttműködést 

igényelnek. A kutatási és innovációs 

tevékenységek szoros kapcsolatokat 

alakítanak ki a felfedező, klinikai, 

epidemiológiai, környezeti és társadalmi-

gazdasági kutatások, valamint a 

szabályozástanok között. Ki fogják aknázni 

a tudományos közösségek és az ipar 

kombinált készségeit, és elősegítik az 

egészségügyi szolgáltatásokkal, a 

betegekkel, a politikai döntéshozókkal és a 

polgárokkal való együttműködést a 

közfinanszírozás tőkeáttételének fokozása, 

valamint annak érdekében, hogy 

biztosítsák az eredmények alkalmazását a 

klinikai gyakorlatban és az egészségügyi 

rendszerekben. Ösztönözni fogják az uniós 

és nemzetközi szintű stratégiai 

együttműködést annak érdekében, hogy 

összegyűjtsék a méretgazdaságosság, a 

hatókör és a megvalósítás ütemének 

előmozdításához szükséges szakértelmet, 

kapacitásokat és erőforrásokat, valamint 

hogy megosszák a várható előnyöket és 

pénzügyi kockázatokat. 

Ezek összetett, összefüggő és globális 

jellegű egészségügyi kihívások, és 

multidiszciplináris, ágazatközi és 

transznacionális együttműködést 

igényelnek többek között az alacsony és 

közepes jövedelmű országokkal. A kutatási 

és innovációs tevékenységek szoros 

kapcsolatokat alakítanak ki a felfedező, 

klinikai, epidemiológiai, környezeti és 

társadalmi-gazdasági kutatások, valamint a 

szabályozástanok között. Ki fogják aknázni 

a tudományos közösségek, a nonprofit 

termékfejlesztők és az ipar kombinált 

készségeit, és elősegítik az egészségügyi 

szolgáltatásokkal, a betegekkel, a politikai 

döntéshozókkal, a társadalmi 

szervezetekkel és a polgárokkal való 

együttműködést a közfinanszírozás 

tőkeáttételének fokozása, valamint annak 

érdekében, hogy biztosítsák az eredmények 

alkalmazását a klinikai gyakorlatban és az 

egészségügyi rendszerekben. Ösztönözni 

fogják az uniós és nemzetközi szintű 

stratégiai együttműködést annak 

érdekében, hogy összegyűjtsék a 

méretgazdaságosság, a hatókör és a 

megvalósítás ütemének előmozdításához 

szükséges szakértelmet, kapacitásokat és 

erőforrásokat, valamint hogy megosszák a 
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várható előnyöket és pénzügyi 

kockázatokat. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 alpont – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A szegénységgel összefüggő és 

elhanyagolt betegségek globális problémát 

jelentenek, és a kutatási hiányosságok a 

betegek szükségleteihez igazított innováció 

révén pótlandók. Az európai régióban 

megjelenő, illetve ismételten megjelenő 

fertőző betegségek és az antimikrobiális 

rezisztencia problémája még jobban 

ráirányítják a figyelmet a nemzetközi 

szinten összehangolt, átfogó megközelítés 

és a K+I közforrásokból történő fokozott 

támogatásának szükségességére. 

 

 

Módosítás  36 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.1 alpont – 4 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A súlyos vagy életveszélyes betegségek 

kezeléséhez, megelőzéséhez vagy orvosi 

diagnosztizálásához való méltányos 

hozzáférés előmozdítása és annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

közforrásokból finanszírozott K+I 

megfelelő, biztonságos, hatékony, 

hozzáférhető és megfizethető 

megoldásokhoz vezessen, a Horizont 

Európa arra kéri az ilyen 

projektfinanszírozás kedvezményezettjeit, 

hogy vázolják fel, miképpen szándékoznak 

biztosítani a projekt eredményeihez – 

köztük a potenciális későbbi egészségügyi 
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eszközökhöz – való hozzáférést. 

 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.2.1 alpont – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Anyák, apák, csecsemők és 

gyermekek egészsége, valamint a szülők 

szerepe; 

– Anyák, apák, csecsemők és 

gyermekek egészsége, valamint a szülők 

szerepe; a gyermekek és anyák halálozási 

arányának csökkentése; 

 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 2 pont – 1.2.2 alpont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A vegyi anyagok, szennyező 

anyagok és egyéb stresszhatások, egyúttal 

az éghajlattal összefüggő és környezeti 

stresszhatások, valamint több stresszhatás 

kombinált veszélyeit, expozíciós és 

egészségügyi hatását értékelő 

technológiák; 

– A vegyi anyagok, szennyező 

anyagok és egyéb stresszhatások, egyúttal 

az éghajlattal összefüggő és környezeti 

stresszhatások, valamint több stresszhatás 

kombinált veszélyeit, expozíciós és 

egészségügyi hatását értékelő biztonságos, 

hatékony és megfizethető technológiák, 

beleértve az alacsony költségű 

technológiákat is; 

 

Módosítás  39 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – pont – 1.2.3 alpont – 4 bekezdés – 4 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Kezelések vagy gyógykezelések, a 

farmakológiai és nem farmakológiai 

kezeléseket is beleértve 

– Megfelelő, biztonságos, hatékony 

és megfizethető kezelések vagy 

gyógykezelések, a farmakológiai és nem 

farmakológiai kezeléseket is beleértve; 
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Módosítás  40 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.2.4 alpont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A polgároknak a határokon átnyúló 

egészségügyi veszélyek elleni védelme 

jelentős kihívást jelent a közegészségügy 

számára, és uniós és globális szinten 

egyaránt hatékony nemzetközi 

együttműködést tesz szükségessé. Az 

együttműködés magában foglalja a fertőző 

betegségek megelőzését, korai 

felismerését, kezelését és gyógyítását, 

illetve az ilyen betegségekre való 

felkészültséget, valamint a globális 

egészségszemléletet követve az 

antimikrobiális rezisztencia (AMR) 

kezelését. 

A polgároknak az átvihető betegségek, a 

határokon átnyúló egészségügyi veszélyek 

és a szegénységgel összefüggő és 

elhanyagolt betegségek elleni védelme 

jelentős kihívást jelent a közegészségügy 

számára, és uniós és globális szinten 

egyaránt hatékony nemzetközi 

együttműködést tesz szükségessé, továbbá 

megkívánja az uniós kutatási és 

innovációs finanszírozási eszközök és a 

nemzetközi fejlesztés összehangolását. Az 

együttműködés magában foglalja a fertőző 

betegségek megelőzésére, korai 

felismerésére, kezelésére és gyógyítására 

szolgáló eszközök fejlesztését, illetve az 

ilyen betegségekre való felkészültséget, 

valamint az antimikrobiális rezisztencia 

kezelését. Számos fertőző betegség 

tekintetében hiányzik a magánszektorbeli 

kutatási és innovációs beruházás az ilyen 

– gyakran szegénységhez kapcsolódó – 

betegségek megelőzésébe, kezelésébe és 

diagnózisába való beruházás piaci 

ösztönzőinek hiánya miatt, ami 

nagyratörőbb közberuházásra szólít fel. 

Az összetett és költséges késői fázisú 

klinikai vizsgálatok, valamint az etikai és 

szabályozási szempontok erősítésének 

támogatása a fejlődő országokban 

különösen megköveteli az egyesített 

európai erőfeszítéseket. 

 

Módosítás  41 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.4 alpont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A fertőző betegségek elleni 

vakcinák, diagnosztika, kezelések és 

gyógykezelések, a komorbiditást és a 

társfertőzéseket is ideértve; 

– A fertőző betegségek elleni új 

fejlesztésű, megfelelő, biztonságos, 

hatékony és megfizethető vakcinák, 

diagnosztika, kezelések és gyógykezelések 

és azok optimalizálása, a komorbiditást és 

a társfertőzéseket is ideértve, kiemelten 

kezelve a szegénységgel összefüggő és 

elhanyagolt betegségeket, amelyek 

esetében hiányoznak a kereskedelmi 

piacok, valamint azokat a betegségeket, 

amelyek esetében jelentős hatása van az 

antimikrobiális rezisztenciának; 

 

 

 

Módosítás  42 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.4 alpont – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az orvosi beavatkozásoknak a 

klinikai gyakorlatban és az egészségügyi 

rendszerben való alkalmazását és 

használatát gátló tényezők; 

– Az orvosi beavatkozásoknak a 

klinikai gyakorlatban és az egészségügyi 

rendszerben való alkalmazását és 

használatát – köztük az alacsony és 

közepes jövedelmű országokban érvényes 

szabályozás erősítését – gátló tényezők; 

 

Módosítás  43 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.2.4 alpont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fertőző betegségek határokon átívelő 

szempontjai és az alacsony és közepes 

jövedelmű országokban jellemző 

kihívások, például a trópusi betegségek. 

A fertőző betegségekkel kapcsolatos 

kutatás és gyógyszerfejlesztés határokon 

átívelő szempontjai és a közepes 

jövedelmű országokban jellemző 

kihívások, különösen a szegénységgel 

összefüggő betegségek, például az 

elhanyagolt trópusi betegségek, az AIDS, 

a gümőkór és a malária. A szegénységgel 
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összefüggő és elhanyagolt betegségeket a 

tagállamokkal, érintett régiókkal, illetve a 

kutatási és szakintézetekkel való 

partnerségen alapuló átfogó megközelítés 

segítségével az európai és fejlődő országok 

klinikai vizsgálatok területén létrejött 

második partnerségére (2. EDCTP) 

alapozva kell leküzdeni, többek között az 

antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem 

érdekében a fertőző betegségekkel 

kapcsolatos új kezelési módszerek 

kifejlesztése által.  

 

Módosítás  44 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 1 pont – 1.2.5 alpont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egészségügyi technológiák és eszközök 

létfontosságúak a közegészségügy 

szempontjából, és nagy mértékben 

hozzájárultak az emberek életminősége, 

egészsége és ellátása vonatkozásában elért 

jelentős eredményekhez. Ezért 

kulcsfontosságú stratégiai kihívás a 

megfelelő, megbízható, biztonságos és 

költséghatékony egészségügyi és ellátási 

eszközök és technológiák kialakítása, 

fejlesztése, megvalósítása és bevezetése, a 

fogyatékossággal élők és az idősödő 

társadalom igényeit is szem előtt tartva. 

Idetartozik a mesterséges intelligencia és 

más digitális technológiák, amelyek 

jelentős előrelépést jelentenek a 

meglévőkhöz képest, valamint ösztönzik a 

minőségi munkahelyeket teremtő, 

versenyképes és fenntartható, 

egészségügyhöz kapcsolódó ágazat 

kialakulását. Az egészségügyhöz 

kapcsolódó európai ágazat a kritikus 

gazdasági ágazatok egyike az Unióban; a 

GDP 3 %-ának felel meg és 1,5 millió 

munkavállalót foglalkoztat. 

Az egészségügyi technológiák és eszközök 

létfontosságúak a közegészségügy 

szempontjából, és nagy mértékben 

hozzájárultak az emberek életminősége, 

egészsége és ellátása vonatkozásában elért 

jelentős eredményekhez. Ezért 

kulcsfontosságú stratégiai kihívás a 

megfelelő, megbízható, biztonságos, 

megfizethető és hatékony egészségügyi és 

ellátási eszközök és technológiák 

kialakítása, fejlesztése, megvalósítása és 

bevezetése, a fogyatékossággal élők és az 

idősödő társadalom igényeit is szem előtt 

tartva. Idetartozik a mesterséges 

intelligencia és más digitális technológiák, 

amelyek jelentős előrelépést jelentenek a 

meglévőkhöz képest, valamint ösztönzik a 

minőségi munkahelyeket teremtő, 

versenyképes és fenntartható, 

egészségügyhöz kapcsolódó ágazat 

kialakulását. Az egészségügyhöz 

kapcsolódó európai ágazat a kritikus 

gazdasági ágazatok egyike az Unióban, a 

GDP 3 %-ának felel meg, és 1,5 millió 

munkavállalót foglalkoztat. 
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Módosítás  45 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.6 alpont – 2 bekezdés – 6 a 

franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – A kutatási költségek és a gyógyszerárak 

szétválasztása a hozzáférés javítása és a 3. 

fenntartható fejlesztési cél – az egészség 

és a jóllét minden ember számára való – 

biztosítása érdekében 

 

Módosítás  46 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 alpont – 2.2.2 alpont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A hagyományok, viselkedési 

minták, felfogások és hiedelmek hatása az 

értékekre és a hovatartozás érzésére. 

– A hagyományok, viselkedési 

minták, felfogások és hiedelmek hatása az 

értékekre és a hovatartozás érzésére a 

pluralizmus, a tolerancia és a szolidaritás 

által fémjelzett európai társadalomban. 

 

 

Módosítás  47 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 2 pont – 2.2.3 alpont – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az adó- és ellátórendszer, valamint 

a társadalombiztosítási és szociális 

beruházási politikák, az egyenlőtlenségek 

visszafordítása és a technológia, a 

demográfia és a sokféleség negatív 

hatásainak kezelése céljából; 

– Az adó- és ellátórendszer, valamint 

a társadalombiztosítási és szociális 

beruházási politikák, az egyenlőtlenségek 

visszafordítása, a fejlődő országokban a 

hazai erőforrások mozgósítása az addisz-

abebai cselekvési program II.A. 

szakaszával és az uniós politikával 

összhangban, és a technológia, a 

demográfia, az adókikerülés és az 
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adókijátszás, a jogellenes pénzmozgások 

és a pénzügyi feltételekkel és műveletekkel 

kapcsolatos átláthatóság hiánya negatív 

hatásainak kezelése céljából; 

 

Módosítás  48 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 alpont – 2.2.4 alpont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A társadalom kapacitása a 

katasztrófakockázat hatékonyabb 

kezelésére és csökkentésére, többek között 

természeti megoldások alkalmazásával, a 

megelőzés, a felkészültség és a meglévő és 

új kockázatokra való reagálás révén; 

– A társadalom kapacitása az 

ellenállóképesség javítására és a 

katasztrófakockázat hatékonyabb 

kezelésére és csökkentésére, többek között 

természeti megoldások alkalmazásával, a 

megelőzés, a felkészültség és a meglévő és 

új kockázatokra való reagálás révén; 

 

 

Módosítás  49 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 3 pont – 3.1 alpont – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A digitalizáció a fejlődő országokban is 

halad előre, új társadalmi és gazdasági 

lehetőségeket nyitva meg. Ugyanakkor az 

országokon belüli és az országok közötti 

digitális szakadék hátráltatja az előnyök 

megosztását és súlyosbítja az 

egyenlőtlenséget. Az EU D4D 

kezdeményezésének célja, hogy segítsen 

maximalizálni a digitalizáció fejlődő 

országokra gyakorolt hatását és orvosolni 

a problémákat. E klaszter tevékenységei 

ezt a kezdeményezést támogatják. 
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Módosítás  50 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 4 pont – 4.1 alpont – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 

teljesítése érdekében az Uniónak alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-

hatékony és reziliens gazdaságokra és 

társadalmakra kell áttérnie. Mindehhez 

gyökeres változások szükségesek a 

technológia és a szolgáltatások terén a 

vállalkozások és a fogyasztók 

magatartásában, emellett új irányítási 

formák bevonására van szükség. A globális 

hőmérséklet-emelkedés jóval 2 °C fok alatt 

tartása és a hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-

ra való korlátozására irányuló törekvés 

érdekében tett további erőfeszítések gyors 

előrelépést tesznek szükségessé az 

energiarendszer dekarbonizációja és a 

közlekedési ágazat üvegházhatásúgáz-

kibocsátásának (ÜHG-kibocsátás) jelentős 

mértékű csökkentése terén6. Új lendületet 

kell adni továbbá az új generációs 

technológiai áttörések gyorsabb ütemű 

fejlesztésének, valamint az innovatív 

technológiák és megoldások 

demonstrálásának és alkalmazásának, 

felhasználva a digitális és űrtechnológiák 

kínálta lehetőségeket is. Mindezt a 

dekarbonizációt, az erőforrás-

hatékonyságot, a légszennyezés 

csökkentését, a nyersanyagokhoz való 

hozzáférést és a körforgásos gazdaságot 

magában foglaló integrált megközelítéssel 

kell megvalósítani. 

A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 

teljesítése érdekében az Uniónak alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-

hatékony és reziliens gazdaságokra és 

társadalmakra kell áttérnie. Mindehhez 

gyökeres változások szükségesek a 

technológia és a szolgáltatások terén a 

vállalkozások és a fogyasztók 

magatartásában, emellett új irányítási 

formák bevonására van szükség. A Párizsi 

Megállapodás alkotja az éghajlatváltozás 

mérséklésével és az ahhoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos cselekvések 

keretét. 7. cikke globális célt tűz ki az 

alkalmazkodással kapcsolatban. 

Különösen e cikk 7.7. pontján keresztül az 

EU kötelezettséget vállalt arra, hogy segíti 

a fejlődő országokat, amelyek kevéssé 

felelősek az éghajlatváltozásért, viszont 

annak fő áldozatai, és hiányoznak náluk 

az alkalmazkodáshoz szükséges források. 

A fejlődő országok szükségletei között 

szerepelnek a kutatáson alapuló, célzott 

előrejelzések és a lehető legkiválóbb 

minőségű tanácsadás (éghajlatváltozással 

kapcsolatos szolgáltatások) a jó 

döntéshozatal és a felkészülés lehetővé 

tétele céljából. Szerepel közöttük továbbá 

a hatékony, új alkalmazkodási módok 

kidolgozásához nyújtott segítség. Az e 

szükségletek kielégítéséhez való határozott 

uniós hozzájárulás e klaszter 

tevékenységeinek fontos célkitűzését 

képezi, valamint alapvető fontosságú 

abban a tekintetben, hogy az Unió eleget 

tegyen a Párizsi Megállapodás 7.7. és 

10.5. cikkében vállalt kötelezettségeinek. 

A globális hőmérséklet-emelkedés jóval 2 

°C fok alatt tartása és a hőmérséklet-

emelkedés 1,5 °C-ra való korlátozására 

irányuló törekvés érdekében tett további 
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erőfeszítések gyors előrelépést tesznek 

szükségessé az energiarendszer 

dekarbonizációja és a közlekedési ágazat 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának (ÜHG-

kibocsátás) jelentős mértékű csökkentése 

terén6. Új lendületet kell adni továbbá az 

új generációs technológiai áttörések 

gyorsabb ütemű fejlesztésének, valamint az 

innovatív technológiák és megoldások 

demonstrálásának és alkalmazásának, 

felhasználva a digitális és űrtechnológiák 

kínálta lehetőségeket is. Mindezt a 

dekarbonizációt, az erőforrás-

hatékonyságot, a légszennyezés 

csökkentését, a nyersanyagokhoz való 

hozzáférést és a körforgásos gazdaságot 

magában foglaló integrált megközelítéssel 

kell megvalósítani. 

 

Módosítás  51 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az emberi tevékenység egyre jobban 

megterheli a talajt, a tengereket és 

óceánokat, a vizet, a levegőt, a biológiai 

sokféleséget és más természeti 

erőforrásokat. A bolygó növekvő 

népességének élelmezése közvetlenül függ 

a természeti rendszerek és erőforrások 

egészségétől. Ugyanakkor az emberiség 

növekvő természetierőforrás-igénye, 

amelyhez éghajlatváltozás is társul, olyan 

környezeti nyomást hoz lére, amely messze 

túlmutat a fenntartható szinteken – az 

ökoszisztémákat és az ökoszisztémák azon 

képességét is érinti, hogy az emberek 

jóléte érdekében szolgáltatásokat 

nyújtsanak. A körforgásos gazdaság, a 

biogazdaság és a kék gazdaság fogalma 

lehetőséget nyújt a környezeti, társadalmi 

és gazdasági célok közötti egyensúly 

megteremtésére és az emberi 

tevékenységek fenntartható pályára 

Az emberi tevékenység egyre jobban 

megterheli a talajt, a tengereket és 

óceánokat, a vizet, a levegőt, a biológiai 

sokféleséget és más természeti 

erőforrásokat. A bolygó növekvő 

népességének élelmezése közvetlenül függ 

a természeti rendszerek és erőforrások 

egészségétől. Ugyanakkor az emberiség 

növekvő természetierőforrás-igénye, 

amelyhez éghajlatváltozás is társul, olyan 

környezeti nyomást hoz lére, amely messze 

túlmutat a fenntartható szinteken – az 

ökoszisztémákat is érinti és korlátozza 

azon képességüket, hogy az emberek 

jóllétét hosszú távon fenntartó 

szolgáltatásokat nyújtsanak. Egyetlen – 

természetet károsító – termelési rendszer 

sem lehet hosszú távon fenntartható és 

termelékeny, így versenyképes sem. Az 

összes erőforrás-felhasználás alapja a jól 

működő és prosperáló ökoszisztéma. 

Elengedhetetlen a természeti erőforrás-
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állítására. alapok – többek között a biológiai 

sokféleség – romlása és a társadalom 

számára létfontosságú szolgáltatásokat 

nyújtani hivatott természetes vagy 

féltermészetes ökoszisztémák működése 

közötti összefüggés elismerése, illetve az e 

tudományos ismeretek nyomán javasolt 

megoldások megvalósítása. A körforgásos 

gazdaság, az agroökológia, a fenntartható 

biogazdaság és a kék gazdaság fogalma 

lehetőséget nyújt a környezeti, társadalmi 

és gazdasági célok közötti egyensúly 

megteremtésére és az emberi 

tevékenységek fenntartható pályára 

állítására, ugyanakkor biztosítja, hogy a 

táplálkozás és az egészség központi 

szerepet játsszanak az élelmiszer-termelési 

rendszereink működtetésében 

 

Módosítás  52 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.1 alpont – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tevékenységek tudásbázist alakítanak ki 
és megoldást nyújtanak a következőkre: a 

szárazföldi és tengeri természeti 

erőforrások fenntartható kezelése és 

használata, valamint a szárazföldi és vízi 

rendszerek, például a szénelnyelők 

szerepének erősítése; az élelmezés- és 

táplálkozásbiztonság garantálása 

biztonságos, egészséges és tápláló étrend 

biztosításával; a fosszilisenergia-alapú 

lineáris gazdaságról az erőforrás-hatékony, 

reziliens, alacsony kibocsátású, 

karbonszegény körforgásos gazdaságra 

való átállás felgyorsítása, valamint a 

fenntartható bioalapú gazdaság és a kék 

gazdaság kialakításának támogatása; 

valamint ellenállóképes és élénk vidéki, 

part menti és városi térségek kialakítása. 

Az egész értéklánc szereplőinek 

szaktudását és tapasztalatát felhasználó, 

sok ágazatra kiterjedő és ágazatokon 

átnyúló megközelítésre kell törekedni a 

tudásbázis kialakításához és ahhoz, hogy 
megoldást találjunk a következőkre: a 

szárazföldi és vízi természeti erőforrások 

fenntartható kezelésének és használatának 

védelme, valamint a szárazföldi és vízi 

rendszerek, például a szénelnyelők 

szerepének erősítése zárt körű 

tápanyagkörforgással és funkcionális 

hidrológiai rendszerekkel; az élelmezés- 

és táplálkozásbiztonság, valamint az uniós 

szükségletekre szabott, elegendő 

élelmiszer garantálása a hulladéktermelés 

és a túltermelés elkerülésével, biztonságos 

élelmiszer és takarmány, illetve egészséges 

és tápláló étrend biztosításával; az 

élelmezési és gazdálkodási rendszerek 

agroökológiai megközelítések 

alkalmazására való átállásának 
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felgyorsítása, mind a hagyományos, mind 

pedig a biogazdálkodás javára; a vidéki 

térségekben a jövedelmek 

diverzifikációjának támogatása; a 

fosszilisenergia-alapú lineáris gazdaságról 

az erőforrás-hatékony, reziliens, nettó 

nulla ÜHG-kibocsátású körforgásos 

gazdaságra való átállás felgyorsítása, 

valamint a fenntartható bioalapú gazdaság 

és a kék gazdaság kialakításának 

támogatása; valamint ellenállóképes és 

élénk vidéki, part menti és városi térségek 

kialakítása. 

 

Módosítás  53 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség 

további, jobb biztosításához, valamint 

garantálják az ökoszisztéma-szolgáltatások 

hosszú távú biztosítását, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

és a szénmegkötést (a szárazföldön és a 

tengerben egyaránt). Segítenek 

csökkenteni az üvegházhatású gázok 

(ÜHG) és más anyagok kibocsátását, az 

elsődleges (szárazföldi és vízi) termelésből, 

a feldolgozásból, a fogyasztásból és egyéb 

emberi tevékenységekből fakadó 

hulladékokat és szennyezést. Ösztönzik a 

beruházásokat, támogatják a körforgásos 

gazdaság, a biogazdaság és a kék gazdaság 

felé való elmozdulást, miközben védik a 

környezet egészségét és integritását. 

Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség 

további, jobb biztosításához – mind a 

vadon élő, mind a termesztett és 

tenyésztett fajok tekintetében –, valamint 

garantálják az ökoszisztéma-szolgáltatások 

hosszú távú biztosítását, az 

éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz 
való alkalmazkodást, továbbá a szén-

dioxid-tárolást (a szárazföldön és a 

vizekben egyaránt).Segítenek csökkenteni 

az üvegházhatású gázok (ÜHG) és más 

anyagok kibocsátását, az elsődleges 

(szárazföldi és vízi) termelésből, a 

feldolgozásból, a fogyasztásból és egyéb 

emberi tevékenységekből fakadó 

hulladékokat és szennyezést. Ösztönzik a 

beruházásokat, támogatják a körforgásos 

gazdaság, az agroökológia, a fenntartható 

biogazdaság és a kék gazdaság felé való 

elmozdulást, miközben védik a környezet 

egészségét és integritását. 

 

Módosítás  54 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Emellett erősítik a kutatás és innováció 

részvételközpontú megközelítését, így a 

többszereplős megközelítést is, továbbá 

helyi, regionális, nemzeti és európai 

szinten tudás- és innovációs rendszereket 

alakítanak ki. A polgárok innovációval 

kapcsolatos szerepvállalásával és 

bizalmával megvalósuló társadalmi 

innováció alapvető jelentőségű az új 

irányítási, termelési és fogyasztási minták 

ösztönzése szempontjából. 

Emellett erősítik a kutatás és innováció 

részvételközpontú megközelítését, így a 

többszereplős megközelítést is (köztük a 

társadalmi szervezetek részvételét), 

továbbá helyi, regionális, nemzeti és 

európai szinten tudás- és innovációs 

rendszereket alakítanak ki. A 

mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási 

láncban részt vevő összes szereplő 

bevonása a tudás közös megteremtésébe és 

megosztásába központi szerepet játszik az 

agrárökológiai innovációk 

kifejlesztésében és megvalósításában, 

amelyek célja az élelmiszerrendszerek 

előtt álló kihívások kezelése, beleértve az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. 

A polgárok szerepvállalásával 
megvalósuló társadalmi innováció alapvető 

jelentőségű az új irányítási, termelési és 

fogyasztási minták ösztönzése 

szempontjából. 

 

 

Módosítás  55 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 5 pont – 5.1 alpont – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Mivel ezek a kihívások összetettek, 

egymással összefüggnek és globális 

természetűek, a tevékenységek végzése 

rendszerszintű megközelítést igényel, 

amelynek során a tagállamok és 

nemzetközi partnerek együttműködnek más 

finanszírozási forrásokkal és más 

szakpolitikai kezdeményezésekkel. Ez 

nagy környezeti adatforrások – mint 

például a Kopernikusz, az EGNOS/Galileo, 

az INSPIRE, az EOSC, a GEOSS, a CEOS, 

az EMODnet – felhasználó-központú 

hasznosításával jár. 

Mivel ezek a kihívások összetettek, 

egymással összefüggnek és globális 

természetűek, a tevékenységek végzése 

rendszerszintű megközelítést igényel, 

amelynek során a tagállamok és 

nemzetközi partnerek, köztük az alacsony 

és közepes jövedelmű országok 
együttműködnek más finanszírozási 

forrásokkal és más szakpolitikai 

kezdeményezésekkel. Ez nagy környezeti 

adatforrások – mint például a Kopernikusz, 

az EGNOS/Galileo, az INSPIRE, az 

EOSC, a GEOSS, a CEOS, az EMODnet – 

felhasználó-központú hasznosításával jár. 
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Módosítás  56 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.3 alpont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az elsődleges ágazatban folytatott 

tevékenységek éghajlati és környezeti 

hatása; a mezőgazdaságban és az 

erdőgazdálkodásban mint szénelnyelőkben 

és az üvegházhatásúgáz-kibocsátást 

csökkentő területekben rejlő potenciál, a 

negatív kibocsátásra vonatkozó 

megközelítéseket is beleértve; 

– Az elsődleges ágazatban és az 

élelmiszerlánc mentén folytatott 

tevékenységek éghajlati és környezeti 

hatása; a mezőgazdaságban és az 

erdőgazdálkodásban mint szénelnyelőkben 

és az üvegházhatásúgáz-kibocsátást 

csökkentő területekben rejlő potenciál, a 

negatív kibocsátásra vonatkozó 

megközelítéseket is beleértve; 

 

Módosítás  57 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.3 alpont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási rendszereken belül 

ökoszisztéma-szolgáltatások igénybevétele 

és teljesítése ökológiai megközelítés 

alkalmazásával, valamint a gazdaságoktól a 

tájak szintjéig természetalapú megoldások 

tesztelése a környezetbarát gazdálkodás 

előmozdítsa érdekében; 

– A mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási rendszereken belül 

ökoszisztéma-funkciók igénybevétele és 

működése ökológiai megközelítés 

alkalmazásával, valamint a gazdaságoktól a 

tájak szintjéig természetalapú megoldások 

tesztelése a környezetbarát gazdálkodás 

előmozdítása, valamint az 

éghajlatváltozással, a biológiai sokféleség 

csökkenésével, az ökoszisztéma 

pusztulásával, a mezőgazdasági 

szennyezéssel és a polgárok egészségével 

és jóllétével kapcsolatos kihívások 

kezelése érdekében; a több fajra 

vonatkozó, nagymértékű biológiai 

sokféleségen alapuló megközelítések 

feltárása a termelési rendszerek 

rezilienciájának és stabilitásának 

biztosítása érdekében; 
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Indokolás 

A természetalapú szisztematikus mezőgazdasági megközelítések a vidéki területeken 

alkalmazott, természetalapú megoldásokra irányuló kísérleti projekteken/előkészítő 

tevékenységeken alapulnak. 

 

Módosítás  58 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.3 alpont – 2 bekezdés – 11 a 

franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Az integrált és változatos 

élelmezési és gazdálkodási rendszerekre és 

mezőgazdasági gyakorlatokra való átállás, 

többek között az agroökológiai 

megközelítések alkalmazása, mind a 

hagyományos, mind pedig a 

biogazdálkodás javára. 

 

Módosítás  59 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.5 alpont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Fenntartható és egészséges 

táplálkozás az egész életen át az emberek 

jóléte érdekében; 

– Fenntartható és egészséges 

táplálkozás az egész életen át az emberek 

jólléte érdekében, biztosítva, hogy az 

élelmiszertermelési és -feldolgozási 

rendszereket már a kezdetektől a 

táplálkozási szükségletek szem előtt 

tartásával tervezzék meg.; 

 

Módosítás  60 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.5 alpont – 2 bekezdés – 7 a 

franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 – A fenntarthatósággal, a 

termeléssel, a táplálkozással és a 

gazdasági növekedéssel kapcsolatos négy 

fő kihívás globális szintű kezelése az erre 

a célra létrehozott fenntartható agrár-

élelmiszeripari fejlesztési infrastruktúrán 

keresztül. A jövő gazdaságainak alapját 

nem a múlt fizikai erőforrásai fogják 

képezni, hanem az adatáramlás, a tudás 

és az együttműködés. A fenntartható 

agrár-élelmiszeripari fejlesztési 

infrastruktúra célkitűzései a következők: 

 – az Unió és a legkevésbé fejlett országok 

számára lehetővé tenni a fenntartható 

fejlődésen alapuló közös jövő kialakítását, 

 – a cselekvések mindkét oldalon való 

támogatása érdekében a tudást, a 

kapacitást és az infrastruktúrát biztosító 

együttműködés megkönnyítése, 

 – a regionális és helyi igények oly módon 

való kielégítése, amely lehetővé teszi az 

alapszintű ismeretek megosztását a 

fenntartható agrár-élelmiszeripari 

fejlesztési infrastruktúrában részt vevő 

intézmények európai hálózatán keresztül; 

 – szinergiák kialakítása a Horizont 

Európa alá tartozó uniós Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 

Eszközzel (2021–2027). 

 

Módosítás  61 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.6 alpont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Fenntartható biomassza-beszerzési 

és -előállítási rendszerek, amelyek 

középpontjában a nagy értékű 

alkalmazások és felhasználások, a 

társadalmi és gazdasági fenntarthatóság, az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével 

kapcsolatos célok, a biológiai sokféleség 

és az erőforrás-felhasználás átfogó 

hatékonysága áll; 

– Fenntartható és méltányos 

biomassza-beszerzési és -előállítási 

rendszerek, amelyek középpontjában a 

nagy értékű alkalmazások és 

felhasználások, a társadalmi és gazdasági 

fenntarthatóság, az éghajlatra és a 

biológiai sokféleség csökkenésére 

gyakorolt hatás (harmadik országokat, 

főleg fejlődő országokat is beleértve) és az 
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erőforrás-felhasználás átfogó hatékonysága 

áll; 

 

Módosítás  62 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5.2.6 alpont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Élettudományok és e 

tudományoknak a digitális technológiákkal 

való konvergenciája a biológiai erőforrások 

kutatása, megértése és fenntartható módon 

történő hasznosítása érdekében; 

– Élettudományok és e 

tudományoknak a digitális technológiákkal 

való konvergenciája a biológiai erőforrások 

kutatása, megértése és fenntartható és 

igazságos módon történő hasznosítása 

érdekében, elkerülve a biokalózkodást és 

betartva a Nagojai Jegyzőkönyvben 

rögzítetteket; 

 

 

 

Módosítás  63 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 alpont – 6.2.2 alpont – 2 bekezdés – 1 pont – 5 

franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Új egészségügyi kérdésekkel és 

egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 

kutatás. 

– Új egészségügyi kérdésekkel, nagy 

kiterjedésű fertőző járványokkal és 

egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 

kutatás, különös figyelmet fordítva az 

antimikrobiális rezisztencia jelentette 

veszélyre. 

 

Módosítás  64 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pillér – 6 pont – 6.2.2 alpont – 2 alpont – 6 a franciabekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a külső politikák támogatása a 

konfliktusmegelőzés, a békeépítés és a 
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közvetítés területén, ideértve a korai 

figyelmeztetést is; 

 

Módosítás  65 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nyílt innováció létfontosságú paradigma 

az EU számára ahhoz, hogy továbbra is 

jólétet biztosítson a polgárai számára, és 

leküzdje a jövő kihívásait. E paradigma 

végrehajtásához rendszerszintű, 

szektorokat átfogó, többoldalú 

megközelítésre van szükség. Európa 

gazdasági fejlődése, szociális jóléte és 

életminősége azon múlik, mennyire képes 

javítani a termelékenységet és a 

növekedést, ami viszont nagymértékben 

függ az innovációs képességétől. Az 

innováció kulcsfontosságú az EU előtt álló 

legfőbb kihívások megoldásában is. 

A nyílt innováció létfontosságú paradigma 

az EU számára ahhoz, hogy továbbra is 

jólétet biztosítson a polgárai számára, és 

leküzdje a jövő kihívásait. E paradigma 

végrehajtásához rendszerszintű, 

szektorokat átfogó, többoldalú 

megközelítésre van szükség. Európa 

gazdasági fejlődése, szociális jóléte és 

életminősége azon múlik, mennyire képes 

fokozni a termelékenységet és a 

fenntartható növekedést, ami viszont 

nagymértékben függ az innovációs 

képességétől. Az innováció 

kulcsfontosságú az EU előtt álló legfőbb 

kihívások megoldásában is. 

 

Módosítás  66 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 7 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A tudomány innovációra való 

átváltásának javítása az ötletek, 

technológiák és tehetség átadásának 

felgyorsítása érdekében a kutatás szintjéről 

az induló vállalkozások és az iparág 

számára; 

– A tudomány innovációra való 

átváltásának javítása az ötletek, 

technológiák és tehetség átadásának 

felgyorsítása érdekében a kutatás szintjéről 

az állami szektor, a társadalmi 

szervezetek, az induló vállalkozások és az 

iparág számára; 

 

Módosítás  67 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 7 bekezdés – 2 franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az ipar szerkezetátalakításának 

felgyorsítása: az új technológiák 

beemelése és üzemi méretű fejlesztése 

terén az európai ipar elmarad a többitől: a 

fiatal és nagyméretű, kutatás-fejlesztéssel 

foglalkozó vállalatok 77 %-a az Egyesült 

Államokban vagy Ázsiában van, és csupán 

16 %-a európai illetőségű; 

– Fenntartható ipari 

szerkezetátalakítás biztosítása: az új 

technológiák beemelése és üzemi méretű 

fejlesztése terén az európai ipar elmarad a 

többitől: a fiatal és nagyméretű, kutatás-

fejlesztéssel foglalkozó vállalatok 77 %-a 

az Egyesült Államokban vagy Ázsiában 

van, és csupán 16 %-a európai illetőségű; 

 

Módosítás  68 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 bekezdés – franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit az innováció 

elvének folyamatos alkalmazásával és a 

közbeszerzéssel kapcsolatos innovatív 

megközelítés kidolgozásával érnek el, mely 

utóbbi magában foglalja az innovációkkal 

kapcsolatos közbeszerzések eszközének 

kifejlesztését és bővítését az innováció 

ösztönzése érdekében. A közszférabeli 

innovációt vizsgáló megfigyelőközpont a 

megújított szakpolitika-támogató eszköz 

mellett továbbra is támogatja a belső 

kormányzati innovációs törekvéseket. 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit az 

elővigyázatosság elvének tiszteletben 

tartásával és a közbeszerzéssel kapcsolatos 

innovatív megközelítés kidolgozásával 

érnek el, mely utóbbi magában foglalja az 

innovációkkal kapcsolatos közbeszerzések 

eszközének kifejlesztését és bővítését az 

innováció ösztönzése érdekében. A 

közszférabeli innovációt vizsgáló 

megfigyelőközpont a megújított 

szakpolitika-támogató eszköz mellett 

továbbra is támogatja a belső kormányzati 

innovációs törekvéseket. 

 

 

Módosítás  69 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – „Az Európai Kutatási Térség megerősítése” rész – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Eközben Európában egyre nagyobb az 

egyenlőtlenség az innovációban élen járó 

és az innováció terén lemaradó régiók 

között. Változásra van szükség, ha Európa 

egésze kamatoztatni szeretné az egész 

Eközben Európában egyre nagyobb az 

egyenlőtlenség az innovációban élen járó 

és az innováció terén lemaradó régiók 

között. Változásra van szükség, ha Európa 

egésze kamatoztatni szeretné az egész 
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kontinensről felhalmozódó kiválóságot, 

maximalizálni szeretné az állami és 

magánbefektetések értékét és a 

termelékenységre, a gazdasági 

növekedésre, a munkahelyteremtésre és a 

jólétre gyakorolt hatását.  

kontinensről felhalmozódó kiválóságot, 

maximalizálni szeretné az állami és 

magánbefektetések értékét és a 

termelékenységre, a gazdasági 

növekedésre, a munkahelyteremtésre és a 

jólétre gyakorolt hatását. A felelősségteljes 

kutatás és innováció széles körben 

elismert, kulcsfontosságú összetevője a 

társadalmi szerepvállalás, amely lényeges 

a társadalmi hatás biztosításához. A 

polgárok és a civil társadalmi szereplők 

(például a nem kormányzati szervezetek, 

így a környezetvédelmi és egészségügyi 

nem kormányzati szervezetek) a 

felelősségteljes kutatás és innováció 

koncepciójában szereplő, a kutatásban és 

innovációban való társadalmi 

szerepvállalással kapcsolatos elképzelés 

két különböző célcsoportja.  

Ezenfelül a kutatást és az innovációt 

egyesek távoli, elitista dolognak tartják, 

aminek nincs egyértelmű haszna a 

polgárok számára; olyan hozzáállást 

elhintve ezzel, ami hátráltatja az innovatív 

megoldások létrejöttét és alkalmazását, és 

szkepticizmust keltve a tényadatokon 

alapuló közpolitikák irányában. Ehhez 

egyfelől a tudósok, a polgárok és a politikai 

döntéshozók közötti szorosabb 

kapcsolatokra, másfelől pedig szilárdabb 

alapokon álló megközelítésre van szükség 

maguknak a tudományos bizonyítékoknak 

az együttes hasznosításával kapcsolatban. 

Ezenfelül a kutatást és az innovációt 

egyesek távoli, elitista dolognak tartják, 

aminek nincs egyértelmű haszna a 

polgárok számára; olyan hozzáállást 

elhintve ezzel, ami hátráltatja az innovatív 

megoldások létrejöttét és alkalmazását, és 

szkepticizmust keltve a tényadatokon 

alapuló közpolitikák irányában. Ehhez 

szükség van az érdemi társadalmi 

szerepvállalást javító megoldások 

kidolgozására és tesztelésére, kezelve 

különösen a társadalmi szerepvállalás 

akadályait, továbbá a tudósok, a polgárok 

és a politikai döntéshozók közötti 

szorosabb kapcsolatokra, másfelől pedig 

szilárdabb alapokon álló megközelítésre 

maguknak a tudományos bizonyítékoknak 

az együttes hasznosításával kapcsolatban. 
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