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RÖVID INDOKOLÁS

A Horizont Európa az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja lesz, a 2021-től 
2027-ig terjedő időszakban. Az Európai Bizottság a Horizont Európa költségvetését 97,6 
milliárd euróban állapítja meg, amely növekedést jelent a „Horizont 2020” kb. 80 milliárd 
eurós költségvetéséhez képest. A korábbi programok sikereiből és tapasztalataiból tanulva a 
Horizont Európa célja az Unió tudományos és technológiai bázisainak erősítése, 
versenyképességük elősegítése, valamint Európa vezetői szerepre történő felkészítése a 21. 
század kihívásainak megoldásában, az egészségügytől a globális felmelegedésig, a 
digitalizációtól a körforgásos gazdaságig. 

Az előadó egyetért azzal az állásponttal, hogy a Horizont Európa sikeréhez a folytonosság és 
az innováció egyensúlya szükséges, és hogy a jelenlegi program továbbfejlesztése 
hasznosabb, mint a program teljes újragondolása. 

A folytonosság kiszámíthatóságot és egyszerűséget fog nyújtani a Horizont Európa 
programmal dolgozni kívánó tudományos közösségek és cégek számára. A folytonosság 
emellett a „Horizont” márkát is erősíteni fogja, valamint megkönnyíti a terjesztési 
törekvéseket és a program teljesítményének folyamatos elemzését. Az előadó kifejezetten 
üdvözli a hárompilléres szerkezet, illetve az azokban foglalt sikeres összevetők 
folytonosságát. Az előadó üdvözli továbbá a vissza nem térítendő támogatások folytonosságát 
a Horizont Európa fő finanszírozási modelljeként. 

Az új Horizont azonban számos feltárt hiányosság megoldására is törekszik. A Horizont 2020 
például sikeresen lehetővé tett számos kiváló kutatást, amelynek bizonyítéka a neves 
tudományos szakirodalomban található referenciák a Horizont által finanszírozott 
publikációkra, azonban az EU ökoszisztémája még mindig nem segíti elő kellően az áttörést 
jelentő innovációkat. Az előadó véleménye szerint az új Horizont bizonyos újításai a program 
megerősödéséhez fognak vezetni. A küldetések koncepciójának bevezetése hozhatja 
potenciálisan a legnagyobb sikert. Néhány egyszerű, megfelelően finanszírozott és jelentős 
társadalmi hatással bíró küldetés mozgósítaná a tudományos és üzleti közösséget. Továbbá az 
új Európai Innovációs Tanács is felgyorsíthatja az ígéretes ötletek kibontakoztatását, segítheti 
az induló vállalkozásokat, és erősítheti a tudományos és az üzleti világ közötti kapcsolatokat. 
A bürokráciacsökkentés, a nyílt tudomány alapelve, és az egyéb EU-programokkal 
megvalósított szinergia megerősítése mind képes lehet pozitív változásokat és konkrét 
eredményeket elérni, valamint gyorsítani az innovációt. 

A Horizont Európa sikere különösen fontos az ENVI bizottság számára. Nemcsak azért, mert 
az innováció és a kutatás terén betöltött vezető szerep a legjobb módja a minőségi 
álláslehetőségek és az EU-gazdaság versenyképes jövőjének biztosításának, hanem azért is, 
mert a Horizont Európa több olyan sürgető probléma megoldásának lehet a kulcsa, amelyre az 
ENVI munkája során koncentrál, és amelyek olyan nemzetközi kötelezettségekből erednek, 
amelyek kialakításában az EU is szerepet játszott, például a Párizsi Megállapodás, a 
fenntartható fejlesztési célok vagy az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásai. 

A II. pillér kapja a Horizont Európa finanszírozásának java részét. Az öt klaszter közül három 
– (a) Egészségügy, (d) Éghajlat, energia és mobilitás és (e) Élelmiszerek és természeti 
erőforrások – közvetlenül releváns az ENVI hatáskörei szempontjából, és ezek fedik le a II. 
pillér finanszírozásának legnagyobb részét. 
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Mint azt a legutóbbi Eurobarométer felmérés mutatja, az európaiak 70%-a azt szeretné, ha az 
Unió többet tenne az egészségügyi szektorban. Az előadó hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyre vonatkozó költségvetési ráta csökkentése nincs arányban a polgárok jelenlegi 
elvárásaival, különösen a jelenlegi populista és euroszkeptikus korszakban. Ezért az 
egészségügyre vonatkozó költségvetési elosztás tekintetében az előadó azt kéri, hogy a 
költségvetés legalább ugyanolyan arányú maradjon, mint a H2020-ban, vagyis a teljes 
költségvetés 9,7%-a, ellentétben az átcsoportosítások nélkül javasolt 8,18%-kal. Az előadó 
továbbá úgy véli, hogy a II. pillér két összetevője közötti költésvetési elosztás kövesse a 
H2020-ban használt arányt, vagyis 70% összpontosítson társadalmi kihívások 
megválaszolására és a társadalom egészére kiható változásokra, 30% pedig az ipari 
versenyképességre.

A rák az egyik fő kihívás, amellyel sok európai polgár szembenéz. Három európai közül 
csaknem egy rákos lesz az élete során. Évente 1,3 millióan halnak meg Európában rákban, 
ami az összes halálozás 26%-a. Az orvostudomány fejlődése ellenére a rák előfordulása 
folyamatosan nő, az ellátás minőségében pedig jelentős különbségek vannak az EU tagállamai 
között és a tagállamokon belül. Emellett a továbbra is a rák a gyermekek halálát okozó 
leggyakoribb betegség, Európában minden évben 6000 fiatal halálát okozva. Az innovatív 
megoldások a gyermekonkológia területén létfontosságúak Európa következő generációi 
számára, mivel évente 35 000 új, fiatalt érintő rákesetet regisztrálnak az EU-ban. Mivel ezen a 
területen a kutatás és az innováció széttöredezett, a nemzeti intézkedések pedig önmagukban 
képtelenek megfelelő eredményeket elérni, az előadó egy olyan területen javasol első 
küldetést, nevezetesen a „A gyermekrák felszámolása 2030-ra” küldetést, amely gyermekek 
magas halandóságával és hosszú távú morbiditásával jár.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 

(5) Elismerve, hogy az 
éghajlatváltozás jelenti az egyik 
legnagyobb globális és társadalmi 
kihívást, és tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
sürgősségére, és összhangban azzal, hogy 
az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
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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.

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 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 érdekelt 
felekkel és a civil társadalommal 
egyeztetve, az egyedi program előkészítése 
és végrehajtása során, újbóli értékelésükre 
pedig a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében kerül 
sor.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyedi program keretében 
megvalósuló cselekvéseknek a piaci 
hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő 
befektetési helyzetek kezelésére kell 
szolgálniuk arányos módon, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, és egyértelmű uniós 
hozzáadott értéket kell képviselniük.

(6) Az egyedi program keretében 
megvalósuló cselekvéseknek a piaci 
hiányosságok, különösen az optimálistól 
eltérő befektetési helyzetekből eredő 
elhanyagolt társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó kutatás és innováció (K+I) 
útján történő kezelésére kell szolgálniuk, 
valamint a befektetés oly módon történő
ösztönzésére, amely elkerüli a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, és egyértelmű uniós 
hozzáadott értéket kell képviselniük.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6a) Az egyedi programot részvételen 
alapuló és többéves, átlátható stratégiai 
tervezési folyamat keretében kell 
megvalósítani az érdekelteknek (mint 
például a tudományos közösség, a helyi, 
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten 
közszolgálati feladatokat ellátó 
kutatószervezetek és testületek, civil 
társadalmi szervezetek és a magánszféra, 
különösen a kkv-k) a kutatás prioritások 
és az intézkedések fenntartható 
típusainak, valamint az egyedi program 
megvalósítása formájának 
meghatározásában való kiegyensúlyozott 
részvétele mellett.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

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 
program „Fenntartható élelmiszerek, 
környezet és természeti erőforrások” 
klaszteréhez tartozó releváns cselekvések 
10 milliárd eurós támogatásban 
részesülnek a 2021-től 2027-ig terjedő 
időszakban.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7a) Jövőnk közvetlenül kapcsolódik a 
tengerek, óceánok és tengerpartok 
jövőjéhez. A tengerek, óceánok és 
tengerpartok több ökoszisztéma-
szolgáltatást biztosítanak, erőforrásokban 
gazdagok, befolyásolják az éghajlatot és 
számos gazdasági lehetőséget kínálnak. A 
Kék Gazdaság koncepciót (valamennyi 
gazdasági tevékenység, amely az 
óceánokhoz, tengerekhez, kikötőkhöz és a 
part menti területekhez köthető) az 
Európai Bizottság határozta meg egy 
jelentésben a Bizottság 2012. 
szeptemberében tett közleményében: Kék 
Növekedési lehetőségek a tengeri és 
tengerészeti fenntartható növekedéshez. A 
Horizont Európában különös figyelmet 
kell fordítani a kék gazdasághoz 
kapcsolódó tevékenységekre valamennyi 
pillér alatt, kiemelt hangsúlyt fektetve az 
„Élelmiszerek és természeti erőforrások” 
klaszterre.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egyedi program célja, hogy a 
program révén növekedjen az érdekelt 
felek és a civil társadalom részvétele, 
többek között a kutatási menetrend 
megállapításában, követésében és 
kommunikálásában.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválóság megerősítése és a) az Unió tudományos bázisának 
erősítése és a kiválóság megerősítése és 
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terjesztése; terjesztése;

Módosítás 8

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 
az eredményekhez és a kutatási adatokhoz 
való nyílt hozzáférés biztosítása, például a 
személyes adatok védelmét biztosító 
szükséges módosításokra vonatkozó 
különleges és szigorú szabályokkal;

Módosítás 9

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 támogatása, beleértve a 
fenntartható fejlesztési célok elérését;

Módosítás 10

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 – különösen a 
fenntartható fejlesztési célok – közötti 
kapcsolat megerősítése;
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Módosítás 11

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 és a végfelhasználók 
bevonása a kutatási és innovációs 
menetrend meghatározásába, ezen belül a 
közös tervezési és alkotási folyamatokba;

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a zöld, fenntartható és 
dekarbonizált európai gazdaságra való
átállás felgyorsítása;

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) innovatív vállalkozások, különösen kkv-
k létrehozásának és felfutásának 
ösztönzése;

o) innovatív vállalkozások, különösen 
induló vállalkozások és kkv-k 
létrehozásának és felfutásának ösztönzése;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „Élelmiszerek és természeti 
erőforrások” klaszter, az I. mellékletben 

e) „Fenntartható élelmiszerek, 
környezet és természeti erőforrások” 
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említett II. pillér 5. pontjában foglaltak 
szerint;

klaszter, az I. mellékletben említett II. 
pillér 5. pontjában foglaltak szerint;

Módosítás 15

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 változatlan áron 
120 000 000 000 EUR [folyó áron 
135 248 000 000 EUR].

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes küldetés esetében 
létre lehet hozni egy, a küldetésért felelős 
testületet. A testületet körülbelül 15 
kiemelkedő személy alkotja, akik között 
megtalálhatók a releváns végfelhasználók 
képviselői. A küldetésért felelős testület 
tanácsokat ad a következők 
vonatkozásában:

(1) Minden egyes küldetés esetében a 
Bizottság átlátható felvételi eljárást 
követően kinevez egy, a küldetésért felelős 
testületet. A küldetésért felelő testületet a 
költségvetési rendelet 237. cikkének 
megfelelően megválasztott, az ágazatokat 
és érdekeket kiegyensúlyozottan képviselő, 
legfeljebb 15 kiemelkedő szakértő alkotja, 
akik között megtalálhatók a releváns 
végfelhasználók képviselői. A testületnek 
az autonómia, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvei alapján kell 
működnie. Minden egyes küldetés esetén 
2 testületi tagot az Európai Parlament 
nevez ki.

A küldetésért felelős testület tanácsokat ad 
a következők vonatkozásában:
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkaprogramok tartalma és – a 
küldetés célkitűzéseinek elérését elősegítő 
– szükség szerinti felülvizsgálata, adott 
esetben az érdekelt felekkel és a 
nyilvánossággal közösen végzett tervezés 
alapján;

a) a munkaprogramok tartalma és a 
küldetés célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges felülvizsgálata, valamennyi 
érdekelt szereplőt bevonva mind a 
tartalom, mind pedig a forma 
kialakításába;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIC-testületnek elnöke van, akit a 
Bizottság nevez ki átlátható felvételi 
eljárást követően. Az elnök az innováció 
világához kapcsolódó, elismert közéleti 
személyiség.

Az EIC-testületnek elnöke van, akit a 
Bizottság nevez ki átlátható felvételi 
eljárást követően. Az elnök a kutatás és az 
innováció világához kapcsolódó, elismert 
közéleti személyiség.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök készíti elő és vezeti az EIC-
testület üléseit, feladatokat ruház a tagokra, 
és alcsoportokat hozhat létre, különösen az 
EIC portfóliójából származó, kialakulóban 
lévő technológiai trendek azonosítása 
érdekében. Az elnök népszerűsíti az EIC-t, 
a Bizottsággal tárgyalópartnerként jár el, és 
képviseli az EIC-t az innováció világában. 
A Bizottság igazgatási támogatást nyújthat 
az elnöknek feladatai ellátásához.

Az elnök készíti elő és vezeti az EIC-
testület üléseit, feladatokat ruház a tagokra, 
és alcsoportokat hozhat létre, különösen az 
EIC portfóliójából származó, kialakulóban 
lévő technológiai trendek azonosítása 
érdekében. Az elnök népszerűsíti az EIC-t, 
a Bizottsággal tárgyalópartnerként jár el, és 
képviseli az EIC-t a kutatás és az 
innováció világában. A Bizottság 
igazgatási támogatást nyújthat az elnöknek 
feladatai ellátásához.
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot a költségvetési rendelet 110. 
cikkében említett munkaprogramokon 
keresztül kell végrehajtani. Ezeket az e 
határozat I. mellékletében ismertetett 
stratégiai tervezési folyamat szerint kell 
kidolgozni.

A programot a költségvetési rendelet 110. 
cikkében említett munkaprogramokon 
keresztül kell végrehajtani. Ezeket az e 
határozat I. mellékletében ismertetett, 
átlátható, részvételen alapuló és stratégiai 
tervezési folyamat szerint kell kidolgozni.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramok tartalmaznak egy 
százalékos becslést a program éghajlattal 
kapcsolatos kutatásokhoz való 
hozzájárulására vonatkozóan.

Módosítás 22

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



AD\1165338HU.docx 13/57 PE625.445v02-00

HU

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes cselekvésekre és küldetésekre
elkülönített összegek megjelölését, 
valamint a végrehajtás tervezett 
menetrendjét;

a) az egyes cselekvésekre, küldetésekre és 
európai partnerségekre elkülönített 
összegek megjelölését, valamint a 
végrehajtás tervezett menetrendjét;

Módosítás 24

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 
innovációs tartalmakba való beépítését, 
valamint biztosítja és előmozdítja majd a 
legmagasabb szintű etikai követelmények 
és feddhetetlenségi normák betartását.

A stratégiai tervezés a kutatás és az 
innováció minden szakaszában biztosítja 
majd a polgárok és a civil társadalmi 
szervezetek erős és kiegyensúlyozott
bevonását, különösen a menetrend 
meghatározásába, a közös tervezést és 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 
legmagasabb szintű etikai követelmények 
és feddhetetlenségi normák betartását. A 
Bizottság a polgárokat és 
végfelhasználókat képviselő civil 
társadalmi szervezetekkel együtt ezért 
kidolgozza a polgárok és végfelhasználók 
ilyen részvételére vonatkozó iránymutatást 
és a részvétel kritériumait az uniós 
finanszírozású projektekben való 
együttműködés és koprodukció 
előmozdítása érdekében.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai tervezés azonosítja azokat az 
intézkedéseket, amelyeket annak 
érdekében szükséges meghozni, hogy a 
célkitűzésnek megfelelően a Horizont 
Európa teljes pénzügyi keretösszegének 
legalább 35%-a az éghajlattal kapcsolatos 
kutatásba és innovációba kerüljön 
befektetésre.

Módosítás 26

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, 
különösen 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 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa végrehajtása során A Horizont Európa végrehajtása során 
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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.

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 kutatás és innováció 
rendszerszintű, több tudományágat érintő, 
ágazatközi és több szakpolitikai területet is 
felölelő megközelítése biztosítja majd, 
hogy a társadalmi kihívások kezelése 
mellett, amennyiben az összhangban van 
a fenntartható fejlődéssel, új versenyképes 
vállalkozások és iparágak jelenhessenek 
meg, serkentsék a versenyt, ösztönözzék a 
magánberuházásokat és a belső piacon 
megőrizzék az egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 tapasztalataira építve a 
„Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér keretében a 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok valamennyi klaszter 
szerves részét fogják képezni, az egyedi és 
célzott tevékenységeket is beleértve. 
Hasonlóképpen a tengerkutatást, a 
tengerhasznosítási célú kutatást és 
innovációt érintő tevékenységek 
végrehajtása az integrált uniós 
tengerpolitikával, a közös halászati 
politikával és a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
stratégiai és integrált módon fog történni.

A Horizont 2020 tapasztalataira építve a 
„Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér keretében a 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok valamennyi klaszter 
szerves részét fogják képezni, az egyedi és 
célzott tevékenységeket is beleértve. 
Hangsúlyozni kell a környezet és az 
innováció kapcsolatát, különös 
figyelemmel a természeten alapuló 
megoldásokra, amelyek mind 
gazdaságilag, mind a környezet 
szempontjából intelligens megoldást 
jelentenek többek között az 
éghajlatváltozás, a nyersanyaghiány, a 
környezetszennyezés és az antimikrobiális 
rezisztencia kihívásaira.

Hasonlóképpen a tengeri 
ökoszisztémákról, halászati forrásokról, 
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valamint a tengerhajózási ágazatról szóló, 
a biológiai sokféleség megőrzésének és az 
emberi egészség és gazdasági jólét 
kapcsolatát vizsgáló kutatást, fejlesztést és 
innovációt érintő tevékenységek 
végrehajtása az integrált uniós 
tengerpolitikával, a közös halászati 
politikával és a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
stratégiai és integrált módon fog történni.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan kutatások és innovációk, illetve 
erőforrás-hatékony intelligens üzleti 
modellek, amelyek az Unió körforgásos 
gazdaságra történő átállását segítik, 
szerves részei lesznek a „Globális 
kihívások és ipari versenyképesség” 
pillérnek.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa célzottan támogatni 
fogja a tudományos publikációkhoz, 
tudástárakhoz, adatforrásokhoz való szabad 
hozzáférést. Támogatást fog nyújtani –
többek között a más uniós programokkal 
való együttműködés keretében – a 
közzétételi és ismeretterjesztési 
cselekvéseknek, ideértve az eredmények 
megfelelő nyelven és formában történő 
csoportosítását és prezentációját, ami által 
megszólíthatók lesznek a célközönségek, 
valamint a polgárok, az iparág, a 
közigazgatási szervek, a tudományos élet 
képviselői, a civil társadalmi szervezetek 

A Horizont Európa célzottan támogatni 
fogja a tudományos publikációkhoz, 
kutatási adatokhoz (például a személyes 
adatok védelmét biztosító szükséges 
módosításokra vonatkozó különleges és 
szigorú szabályokkal), tudástárakhoz, 
adatforrásokhoz való szabad hozzáférést. 
Támogatást fog nyújtani – többek között a 
más uniós programokkal való 
együttműködés keretében – a közzétételi és 
ismeretterjesztési cselekvéseknek, ideértve 
az eredmények megfelelő nyelven és 
formában történő csoportosítását és 
prezentációját, ami által megszólíthatók 
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és a politikai döntéshozók hálózatai. A 
Horizont Európa e cél elérésére fejlett 
technológiákat és intelligens eszközöket 
vehet igénybe.

lesznek a célközönségek, valamint a 
polgárok, az iparág, a közigazgatási 
szervek, a tudományos élet képviselői, a 
civil társadalmi szervezetek és a politikai 
döntéshozók hálózatai. A Horizont Európa 
e cél elérésére fejlett technológiákat és 
intelligens eszközöket vehet igénybe.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő támogatásban fog részesülni a 
program potenciális pályázóknak való 
kommunikálása (például nemzeti 
kapcsolattartó pontok).

Megfelelő támogatásban fog részesülni a 
program potenciális pályázóknak és 
polgároknak való kommunikálása
tudatosság növelését célzó kampányok és 
egyéb promóciós kezdeményezések útján
(például nemzeti kapcsolattartó pontok).

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 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, az inkluzív 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 olyan új, 
fenntartható üzleti lehetőségekké 
formáljuk, amelyek a társadalom egésze 
számára hasznosak.
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Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az Uniónak a technológiák és iparágak 
felhasználójaként és gyártójaként is a 
javára fog válni, ami jól mutatja, hogyan 
képes működni és fejlődni egy modern, 
iparosodott, fenntartható, befogadó, nyitott 
és demokratikus társadalom és gazdaság. A 
jövőbeni fenntartható ipari gazdaság egyre 
növekvő gazdasági-környezeti-társadalmi 
példái a következő területeken kapnak 
majd támogatást és ösztönzést: egészség és 
jóllét mindenki számára; rugalmas, 
befogadó és biztonságos társadalmak; 
rendelkezésre álló tiszta energia és 
mobilitás; digitalizált gazdaság és 
társadalom; transzdiszciplináris és kreatív 
ágazat; űrtechnológiára alapozott tengeri 
vagy szárazföldi megoldások; 
élelmiszeripari és táplálkozási megoldások; 
természeti erőforrások fenntartható 
hasznosítása; éghajlatvédelem és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
amelyek mind fokozzák a jólétet 
Európában és magasabb színvonalú 
munkahelyeket kínálnak. Az ipari 
átalakulás szerepe kulcsfontosságú lesz.

Ez az Uniónak a technológiák és iparágak 
felhasználójaként és gyártójaként is a 
javára fog válni, ami jól mutatja, hogyan 
képes működni és fejlődni egy modern, 
iparosodott, fenntartható, befogadó, nyitott 
és demokratikus társadalom és gazdaság
úgy, hogy az hozzájáruljon a fenntartható 
fejlődéshez és az emberek jóllétéhez. A 
jövőbeni fenntartható ipari gazdaság egyre 
növekvő gazdasági-környezeti-társadalmi 
példái a következő területeken kapnak 
majd támogatást és ösztönzést: egészség és 
jóllét mindenki számára; rugalmas, 
befogadó és biztonságos társadalmak; 
rendelkezésre álló tiszta energia és 
mobilitás; digitalizált gazdaság és 
társadalom; transzdiszciplináris és kreatív 
ágazat; űrtechnológiára alapozott tengeri 
vagy szárazföldi megoldások; vagy 
fenntartható élelmiszeripari és táplálkozási 
megoldások; természeti erőforrások 
fenntartható hasznosítása; éghajlatvédelem 
és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, amelyek mind fokozzák a 
jólétet Európában és magasabb színvonalú 
munkahelyeket kínálnak. Az ipari 
átalakulás szerepe kulcsfontosságú lesz. 

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségkutatás az egészségesebb 
emberek és jobb betegellátás tudásalapját 
képezi. Az egészségkutatás sajátos 
jellemzőkkel rendelkezik, szorosan 
kapcsolódik az innovációhoz, a 
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betegellátáshoz és a lakosság 
egészségéhez, illetve szoros 
kölcsönhatásban van ezekkel, és összetett 
szabályok alá tartozó, több tudományágat 
felölelő környezetben működik. Az 
egészségkutatás a pénzügyi megtérülésen 
túl társadalmi értéket is teremt, és az 
uniós polgárok számára elsődleges 
fontosságú.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 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 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 

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 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 eddiginél 
korábbi felismerése, valamint megértése, 
ellenőrzése, megelőzése és mérséklése 
lakossági szinten, a gyorsan változó 
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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.

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; 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;
valamint az Unió és más régiók közötti 
fokozott kölcsönös függőség a 
globalizáció következményeként, ami 
globális egészségügyi megközelítést 
sürget;

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban évente 550 000 munkaképes 
korú ember veszíti életét négy súlyos 
krónikus betegség (szív- és érrendszeri 
betegségek, rák, légzőszervi betegségek és 
diabétesz) következtében. Ez jelentős 
társadalmi és gazdasági költséggel jár. Az 
OECD becslése szerint 550 000 
termelőképes élet elvesztése évente 115 
milliárd euróba kerül az Unió 
gazdaságának. Ez az uniós GDP 0,8%-
ának felel meg.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek összetett, összefüggő és globális 
jellegű egészségügyi kihívások, és 
multidiszciplináris, ágazatközi és 

Ezek összetett, összefüggő és globális 
jellegű egészségügyi kihívások, és 
multidiszciplináris, ágazatközi és 
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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.

transznacionális együttműködést és 
kutatást 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, az 
érdekelt felekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és a polgárokkal való 
együttműködést a közfinanszírozás 
tőkeáttételének fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy biztosítsák az eredmények 
alkalmazását a klinikai gyakorlatban, 
valamint az egészségügyi és a szociális 
jóléti 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.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvános finanszírozású K&I 
kezdeményezések közhasznosságának 
növelése céljából a Horizont Európa 
programra jelentkezőknek a jelentkezésük 
megfelelő részében egy tervet kell 
közölniük arról, hogy a projekt 
eredményeinek elérhetősége milyen 
módon lesz biztosítva.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós kutatási finanszírozás továbbra 
is jelentős szerepet fog játszani a 
közérdekű kutatás előmozdításában, 
amely a nyilvános döntéshozatalt 
támogatja.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e klaszterhez tartozó tevékenységek 
uniós ipari partnerségen keresztül 
hajthatók végre.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: 3. cél –
Egészség és jóllét biztosítása; 13. cél –
Fellépés az éghajlatváltozás ellen.

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: 2. cél – Az 
éhezés megszüntetése; 3. cél – Egészség és 
jóllét biztosítása; 13. cél – Fellépés az 
éghajlatváltozás ellen.

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. E célok elérését egy magas szintű 
csoport, nevezetesen az egészségügyi 
irányítóbizottság fogja támogatni. Az 
irányítóbizottság biztosítja az 
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egészségkutatási programok 
koordinálását és szinergiáit egyéb 
kihívásokkal, pl. a „digitális” és 
kapcsolódó pillérekkel, például az EIC-
vel, az EKT-vel, valamint a stratégiai 
partnerségekkel. Tudományos 
meghatározottságú lesz, és magában fogj 
foglalni valamennyi érdekelt felet, a 
társadalom, polgárok és a betegek 
erőteljes részvétele mellett. Feladata az 
lesz, hogy iránymutatást/tanácsot adjon az 
egészségügyhöz kapcsolódó 
munkaprogram és küldetések 
kidolgozásához. Az egészségkutatási 
programok összehangolása és a 
társadalommal való közös megtervezése 
fokozni fogja a társadalmi hatásokat, és 
csökkenti a felesleges munkát.

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszélyeztetett életszakaszokban 
(születéskor, kisgyermekkorban, 
gyermekkorban, serdülőkorban, terhesség 
alatt, valamint érett és késői felnőttkorban), 
a fogyatékossággal élőket vagy sérülteket 
is beleértve, különleges egészségügyi 
igényeink vannak, amelyekhez átfogóbb 
ismeretekre és személyre szabott 
megoldásokra van szükség. Az egészséges 
élet hozzájárul az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez és az 
egészségügyi eredmények javulásához, 
hogy aktív életet élhessünk és egészségben 
öregedjünk meg. Az egészség különösen a 
korai életszakaszban fontos, mivel 
hozzájárul a mentális és fizikai betegségek 
kialakulásának csökkentéséhez a későbbi 
életszakaszokban.

A veszélyeztetett életszakaszokban 
(születéskor, kisgyermekkorban, 
gyermekkorban, serdülőkorban, terhesség 
alatt, valamint késői felnőttkorban), a 
fogyatékossággal élőket vagy sérülteket is 
beleértve, különleges egészségügyi 
igényeink vannak, amelyekhez átfogóbb 
ismeretekre és személyre szabott 
megoldásokra van szükség. Az egészséges 
élet hozzájárul az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez és az 
egészségügyi eredmények javulásához, 
hogy aktív életet élhessünk és egészségben 
öregedjünk meg. Az egészség különösen a 
korai életszakaszban fontos, mivel 
hozzájárul a mentális és fizikai betegségek 
kialakulásának csökkentéséhez a későbbi 
életszakaszokban.
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Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Jól megtervezett közegészségügyi 
beavatkozások a fertőzések terheinek és 
hatásainak csökkentése érdekében a teljes 
életciklus alatt;

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 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, többek között a 
gyermekek és anyák halálozásának 
csökkentése, valamint a szülők szerepe;

Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés 

(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A magas halálozással és hosszú 
távú morbiditással kapcsolatos 
egészségügyi igények és következmények, 
különösen gyermekekre vonatkozóan.

– A nemi dimenzió és az egészség;

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés – 4 a franciabekezdés 

(új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A védőoltásokkal szembeni vonakodás 
egészségügyi következményei;

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, gazdasági és fizikai 
környezet által a mindennapi életben és a 
munkahelyen fennálló egészségügyi és 
kockázati tényezők jobb megismerése, a 
digitalizáció, a szennyezés, az 
éghajlatváltozás és más környezeti 
problémák egészségügyi hatásait is 
ideértve, hozzájárul majd az egészségügyi 
kockázatok és az egészséget fenyegető 
veszélyek azonosításához és enyhítéséhez; 
a vegyi anyagoknak való kitettség és a 
környezetszennyezés miatti elhalálozás és 
betegségek csökkentéséhez; a 
környezetbarát, egészséges, rugalmas és 
fenntartható élet- és munkakörnyezetek 
támogatásához; az egészséges életmód és a 
fogyasztói magatartás ösztönzéséhez; és 
egy igazságos, befogadó és megbízható 
társadalom kialakításához.

A társadalmi, gazdasági és fizikai 
környezet által a mindennapi életben és a 
munkahelyen fennálló egészségügyi és 
kockázati tényezők és az egészség 
meghatározóinak jobb megismerése, a 
digitalizáció, a szennyezés, a gyors 
urbanizáció, az éghajlatváltozás és más
nemzeti vagy transznacionális környezeti 
problémák egészségügyi hatásait is 
ideértve, hozzájárul majd a jobb 
betegségmegelőzéshez, az egészségügyi 
kockázatok és az egészséget fenyegető 
veszélyek azonosításához és enyhítéséhez; 
a vegyi anyagoknak való kitettség és a 
környezetszennyezés miatti elhalálozás és 
betegségek csökkentéséhez; a 
környezetbarát, egészséges, rugalmas és 
fenntartható élet- és munkakörnyezetek 
támogatásához; a többek között dohány 
szabályozási intézkedéseken keresztül elért
egészséges életmód és a fogyasztói 
magatartás ösztönzéséhez; és egy 
igazságos, befogadó és megbízható 
társadalom kialakításához.

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A vegyi anyagok, szennyező – A vegyi anyagok, szennyező 
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anyagok és egyéb stresszhatások, egyúttal 
az éghajlattal összefüggő és környezeti 
stresszhatások, valamint több stresszhatás 
kombinált veszélyeit, expozíciós és 
egészségügyi hatását értékelő 
technológiák;

anyagok és egyéb stresszhatások, egyúttal 
az éghajlattal összefüggő és környezeti 
stresszhatások, valamint több stresszhatás 
kombinált veszélyeit, expozíciós és 
egészségügyi hatását értékelő biztonságos 
és hatékony technológiák;

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A személyek fizikai és mentális 
egészségét és jóllétét befolyásoló 
környezeti, foglalkozási, szociális és 
viselkedési tényezők, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő és hátrányos 
helyzetű személyekre;

– A személyek fizikai és mentális 
egészségét, jóllétét, termelékenységét és 
regenerálódását befolyásoló környezeti, 
beleértve az épített környezetet (tervezést 
és kivitelezést), foglalkozási, gazdasági, 
politikai, szociális és viselkedési tényezők, 
különös tekintettel a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő és hátrányos helyzetű 
személyekre;

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 1 bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. Nem fertőző és ritka betegségek 1.2.3. Nem fertőző és ritka betegségek, 
beleértve a rákot

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem fertőző betegségek (a ritka 
betegségekkel egyetemben) jelentős 
egészségügyi és társadalmi kihívást 
jelentenek, és hatékonyabb megközelítést 

A nem fertőző betegségek (a ritka 
betegségekkel egyetemben) jelentős 
egészségügyi és társadalmi kihívást 
jelentenek, és hatékonyabb, lakossági 
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tesznek szükségessé a megelőzés, a kezelés 
és a gyógyítás terén, a személyre szabott 
orvoslást is ideértve.

szintű megközelítést tesznek szükségessé 
az elsődleges és másodlagos megelőzés, a 
kezelés és a gyógyítás terén, a 
szakpolitikai kutatást és a személyre
szabott orvoslást is ideértve.

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A betegségek mögöttes 
mechanizmusainak jobb megértését, 
illetve személyre szabott kezelések 
gyorsabb kifejlesztését lehetővé tévő 
eszközök, például biobankok és genomikai 
adatok;

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 2 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kezelések vagy gyógykezelések, a 
farmakológiai és nem farmakológiai 
kezeléseket is beleértve;

– Biztonságos, hatékony és 
hozzáférhető kezelések vagy 
gyógykezelések, a farmakológiai és nem 
farmakológiai kezeléseket is beleértve;

Módosítás 55

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 2 bekezdés – 5 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Nagyon kielégítetlen egészségügyi 
szükségletek területei, például ritka 
rákfajták, beleértve a gyermekrák 
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különböző fajtáit;

Módosítás 56

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 2 bekezdés – 7 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Infrastruktúrák és képességek a 
genomikus orvostudomány fejlődésében 
rejlő lehetőségek standard klinikai 
gyakorlatban való alkalmazására.

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elsőbbséget élveznek azok a projektek, 
amelyek olyan betegségekkel 
foglalkoznak, amelyek esetén nemzeti 
intézkedések vagy tervek önmagukban 
nem lehetnek hatékonyak, vagy 
amelyeknél az európai fellépés képes 
jelentősen befolyásolni az eredményeket.

Módosítás 58

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 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, 

A polgároknak a fertőző betegségek és 
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, 
beleértve a vakcinázást, korai felismerését, 
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illetve az ilyen betegségekre való 
felkészültséget, valamint a globális 
egészségszemléletet követve az 
antimikrobiális rezisztencia (AMR) 
kezelését.

kezelését és gyógyítását, illetve az ilyen 
betegségekre való felkészültséget, valamint 
a globális egészségszemléletet követve az 
antimikrobiális rezisztencia (AMR) 
kezelését. Az Egészségügyi Világszervezet 
készített egy listát az olyan elhanyagolt 
betegségekről, amelyek a korlátozott 
kereskedelmi ösztönzők miatt nem 
rendelkeznek magánszektorbeli K+I célú 
befektetésekkel. Ambiciózusabb 
közbefektetések szükségesek az ilyen 
szegénységgel kapcsolatos és elhanyagolt 
betegségek okozta terhek enyhítéséhez. 

Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A fertőző betegségek kialakulását 
vagy újbóli megjelenését, valamint 
terjedését okozó tényezők, az állatoktól 
emberre (zoonózis) vagy a környezet más 
részeiről (víz, talaj, növények, 
élelmiszerek) emberre történő átterjedését
is ideértve;

– A fertőző betegségek kialakulását 
vagy újbóli megjelenését, valamint 
terjedését okozó tényezők, az állatoktól 
emberre (zoonózis) vagy a környezet más 
részeiről (víz, talaj, növények, 
élelmiszerek) emberre történő 
átterjedésének mechanizmusát, valamint 
az átterjedést minimalizáló empirikus 
megelőző megoldások megvalósítását is 
ideértve;

Módosítás 60

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 2 bekezdés – 2 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Új antibiotikumok fejlesztése a 
szuperbaktériumok legyőzése érdekében;
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Módosítás 61

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

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 
diagnosztikája, kezelése és gyógykezelése, 
a komorbiditást és a társfertőzéseket is 
ideértve;

Módosítás 62

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 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 betegségek határokon 
átívelő szempontjai és az alacsony és 
közepes jövedelmű országokban jellemző 
kihívások, például a trópusi betegségek, az 
AIDS, a tuberkulózis és a malária. A 
szegénységgel összefüggő és elhanyagolt 
betegségekkel átfogó módon kell 
foglalkozni a tagállamok és az érintett 
régiók közötti partnerség alapján.

Módosítás 63

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő, biztonságos és hatékony 
vakcinák a fertőző betegségek 
megelőzésére, beleértve az új vakcinák 
kutatását és felfedezését, a fejlett 
immunizációs technológiákat és a 
szabályozástanokat;
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Módosítás 64

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.5 pont – 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;
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, hozzáférhető, 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 eszközök és 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.

Módosítás 65

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.5 pont – 2 bekezdés – 6 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Implementációkutatás a polgárok és 
végfelhasználók (például betegek és/vagy 
klinikai orvosok) bevonásával.
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Módosítás 66

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 1 bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.6. Egészségügyi rendszerek 1.2.6. Személyközpontú és igazságos 
egészségügyi rendszerek

Módosítás 67

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi rendszerek az Unió 
szociális rendszereinek kulcsfontosságú 
eszközei, amelyek 2017-ben 24 millió 
munkavállalót alkalmaznak az 
egészségügyi és szociális ellátási 
ágazatban. Az egészségügyi rendszerek 
hozzáférhetősége, költséghatékonysága, 
rugalmassága, fenntarthatósága és 
megbízhatósága, valamint az 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
kiemelt fontosságú az egészségügyi 
rendszerek hozzáférhetővé tétele, többek 
között az adatközpontú és digitális 
innováció adta lehetőségek felszabadítása 
révén, hogy nyílt hozzáférésű európai 
infrastruktúrákra építve jobb egészségügyi 
és személyközpontú ellátás jöjjön létre. Ez 
elősegíti majd az egészségügyi és ellátási 
rendszer digitális átalakulását.

Az egészségügyi rendszerek az Unió 
szociális rendszereinek kulcsfontosságú 
eszközei, amelyek 2017-ben 24 millió 
munkavállalót alkalmaznak az 
egészségügyi és szociális ellátási 
ágazatban. Az egészségügyi rendszerek 
jövedelemtől függetlenül mindenki 
számára való hozzáférhetősége, 
költséghatékonysága, rugalmassága, 
fenntarthatósága és megbízhatósága, 
biztonsága, valamint az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében kiemelt fontosságú 
az egészségügyi rendszerek hozzáférhetővé 
tétele, többek között az adatközpontú és 
digitális innováció adta lehetőségek 
felszabadítása révén, hogy nyílt 
hozzáférésű európai infrastruktúrákra 
építve jobb egészségügyi és 
személyközpontú ellátás jöjjön létre. Ez 
elősegíti majd az egészségügyi és ellátási 
rendszer digitális átalakulását.

Módosítás 68

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az egészségügyi 
technológiaértékelés javítása;

– Az egészségügyi 
technológiaértékelés javítása és 
elősegítése, valamint az egészségügyi 
költségvetések hatékonyabb elosztásának 
támogatása egészségügyi eredmények 
alapján;

Módosítás 69

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 4 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Igazságosság a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés és az egészségügyi eredmények 
terén;

Módosítás 70

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 5 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az egészségügyi szakemberek 
specializált képzése, műszaki 
szakismeretek fejlesztése és oktatása, 
valamint a munka és az innováció 
ötvözése az elektronikus egészségügyben 
és betegellátásban; 

Módosítás 71

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kellő időben rendelkezésre álló
egészségügyi információk javítása és az 

– Az egészségügyi információk kellő 
időben rendelkezésre állásának és 



PE625.445v02-00 34/57 AD\1165338HU.docx

HU

egészségügyi adatok felhasználása, az 
elektronikus egészségügyi 
nyilvántartásokat is ideértve, különös 
figyelmet fordítva a biztonságra, a 
magánélet védelmére, az 
interoperabilitásra, a szabványokra, az 
összehasonlíthatóságra és a 
feddhetetlenségre;

minőségének a javítása, valamint az
egészségügyi adatok hatékony gyűjtéséhez
és felhasználásához szükséges 
infrastruktúra javítása, az elektronikus 
egészségügyi nyilvántartásokat is ideértve, 
különös figyelmet fordítva a biztonságra, a 
személyes adatok védelmére, az 
interoperabilitásra, a szabványokra, az 
összehasonlíthatóságra és az integritásra;

Módosítás 72

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A polgárok és betegek 
felelősségvállalásának, az önellenőrzésnek 
és az egészségügyi és szociális ellátásban 
dolgozó egészségügyi szakemberekkel való 
interakciónak az ösztönzését szolgáló 
megoldások integráltabb ellátás és 
felhasználóközpontú megközelítés 
megvalósítása érdekében;

– A polgárok és betegek 
felelősségvállalásának, többek között a 
beteg által jelentett eredmények 
mérésének javításával, az önellenőrzésnek 
és az egészségügyi és szociális ellátásban 
dolgozó egészségügyi szakemberekkel való 
interakciónak az ösztönzését szolgáló 
megoldások integráltabb ellátás és 
felhasználóközpontú megközelítés 
megvalósítása érdekében;

Módosítás 73

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 9 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az egészségügyi rendszerrel 
kapcsolatos uniós és globális szintű 
kutatásból származó adatok, információk, 
ismeretek és bevált gyakorlatok.

– Az egészségügyi rendszerrel 
kapcsolatos uniós és globális szintű 
kutatásból – beleértve a jóléti rendszer 
szempontjait is – származó adatok, 
információk, ismeretek és bevált 
gyakorlatok.

Módosítás 74

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont – 2 bekezdés – 9 a franciabekezdés 
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(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Implementációkutatás a polgárok és 
végfelhasználók (például betegek és/vagy 
klinikai orvosok) bevonásával.

Módosítás 75

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió egyedülálló módon támogatja a 
gazdasági növekedés összekapcsolását a 
szociálpolitikákkal, amihez magas szintű 
társadalmi befogadás, valamint a 
demokráciát, az emberi jogokat, a nemek 
közötti egyenlőséget és a sokszínűséget 
felölelő közös értékek párosulnak. Ennek a 
folyamatosan fejlődő modellnek több 
kihívás mellett a globalizációval és a 
technológiai változásokkal is foglalkoznia 
kell. Európának a tartósan fennálló 
biztonsági fenyegetésekből eredő 
kihívásokra is reagálnia kell. A 
terrortámadások és a radikalizálódás, 
valamint a kibertámadások és az összetett 
fenyegetések súlyos biztonsági 
aggodalmakat vetnek fel, és különösen 
nagy terheket rónak a társadalmakra.

Az Unió egyedülálló módon támogatja a 
fenntartható fejlődést a szociálpolitikákkal, 
amihez magas szintű társadalmi befogadás, 
valamint a demokráciát, az emberi jogokat, 
a nemek közötti egyenlőséget és a 
sokszínűséget felölelő közös értékek 
párosulnak. Ennek a folyamatosan fejlődő 
modellnek több kihívás mellett a 
globalizációval és a technológiai 
változásokkal is foglalkoznia kell. 
Európának a tartósan fennálló biztonsági 
fenyegetésekből eredő kihívásokra is 
reagálnia kell. A terrortámadások és a 
radikalizálódás, valamint a kibertámadások 
és az összetett fenyegetések súlyos 
biztonsági aggodalmakat vetnek fel, és 
különösen nagy terheket rónak a 
társadalmakra.

Módosítás 76

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai polgárokat, az állami 
intézményeket és a gazdaságot védeni kell 
a szervezett bűnözés folyamatos 
fenyegetéseivel szemben, beleértve a 
lőfegyver-, a kábítószer- és az 
emberkereskedelmet is. A jobb 

Az európai polgárokat, az állami 
intézményeket és a gazdaságot védeni kell 
a szervezett bűnözés folyamatos 
fenyegetéseivel szemben, beleértve a 
lőfegyver-, a kábítószer- és az 
emberkereskedelmet is. A jobb 
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határigazgatás révén történő védelem és 
biztonság megerősítése szintén 
kulcsfontosságú. Egyre több a 
kiberbűnözés, és a gazdaság és a 
társadalom digitalizálódásával a 
kapcsolódó kockázatok is egyre sokrétűbbé 
válnak. Európának folytatnia kell az arra 
irányuló erőfeszítéseket, hogy javítsa a 
kiberbiztonságot, az online adatvédelmet, a 
személyes adatok védelmét, és fel kell 
vennie a harcot a hamis és káros 
információk terjesztése ellen, hogy 
megőrizze a demokratikus és gazdasági 
stabilitást. Végezetül pedig további 
erőfeszítésekre van szükség az 
éghajlatváltozás miatt fokozódó 
szélsőséges időjárási események, például 
az erdőtüzekhez, talajromláshoz és egyéb 
természeti katasztrófákhoz (például 
földrengésekhez) vezető árvizek, viharok 
és aszályok életünkre és megélhetésünkre 
gyakorolt hatásainak csökkentésére. 
Természeti és ember okozta katasztrófák 
egyaránt veszélyeztethetik az olyan fontos 
társadalmi funkciókat, mint az 
egészségügy, az energiaellátás és a 
kormányzás.

határigazgatás révén történő védelem és 
biztonság megerősítése szintén 
kulcsfontosságú. Egyre több a 
kiberbűnözés, és a gazdaság és a 
társadalom digitalizálódásával a 
kapcsolódó kockázatok is egyre sokrétűbbé 
válnak. Európának folytatnia kell az arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsa a 
kiberbiztonságot, az online adatvédelmet, a 
személyes adatok védelmét, és aktívan fel 
kell vennie a harcot a hamis és káros 
információk terjesztése ellen, hogy 
megőrizze a demokratikus és gazdasági 
stabilitást. Végezetül pedig további 
erőfeszítésekre van szükség az 
éghajlatváltozás miatt fokozódó 
szélsőséges időjárási események, például 
az erdőtüzekhez, talajromláshoz és egyéb 
természeti katasztrófákhoz (például 
földrengésekhez) vezető árvizek, viharok 
és aszályok életünkre és megélhetésünkre 
gyakorolt hatásainak csökkentésére. 
Természeti és ember okozta katasztrófák 
egyaránt veszélyeztethetik az olyan fontos 
társadalmi funkciókat, mint az 
egészségügy, az energiaellátás és a 
kormányzás.

Módosítás 77

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az elsődleges ágazatok (különösen a 
mező- és erdőgazdaság) kapacitásai 
ellenállóbb ökoszisztémák és fenntartható 
földhasználat érdekében különösen a 
magas és alacsony vízállás okozta 
események megelőzésével kapcsolatban 
helyi és regionális szinten, beleértve az 
átfogó természetalapú megoldásokat;

Módosítás 78

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.4 pont – 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 és a helyi 
önkormányzatok kapacitása a 
katasztrófakockázat hatékonyabb 
kezelésére és csökkentésére, többek között 
természeti megoldások alkalmazásával, a 
megelőzés, a felkészültség és a meglévő és 
új kockázatokra való reagálás, valamint a 
földhasználat és várostervezés révén;

Módosítás 79

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.4 pont – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A katasztrófákból eredő 
járványokra való reagáláshoz megfelelő 
kapacitás.

Módosítás 80

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.5 pont – 2 bekezdés – 6 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Innovatív megközelítések az 
egészségügyi/mindennapi adatok 
biztonsága érdekében (többek között az 
elektronikus egészségügyi nyilvántartások 
és leletek, különös figyelmet fordítva a 
biztonságra, a személyes adatok 
védelmére, az interoperabilitásra, a 
szabványokra, az összehasonlíthatóságra 
és az integritásra). 

Módosítás 81
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Unió globális exportjának több mint 
háromnegyedét adja, és több mint 100 
millió közvetlen és közvetett munkahelyet 
teremt. Az uniós gyártás legfontosabb 
kihívása az, hogy intelligensebb és 
személyre szabottabb, magas hozzáadott 
értékkel bíró, sokkal alacsonyabb 
energiaköltséggel előállított termékekkel 
világszerte versenyképes maradjon. A 
kreatív és kulturális hatások 
létfontosságúak lesznek ahhoz, hogy 
hozzáadott érték jöjjön létre.

az Unió globális exportjának több mint
háromnegyedét adja, és több mint 100 
millió közvetlen és közvetett munkahelyet 
teremt. Az uniós gyártás legfontosabb 
kihívása az, hogy fenntarthatóbbá váljon, 
és intelligensebb és személyre szabottabb, 
magas hozzáadott értékkel bíró, sokkal 
alacsonyabb energiaköltséggel és 
csökkentett szénlábnyommal előállított 
termékekkel világszerte versenyképes 
maradjon, és több energia- és 
erőforráshatékony folyamatot 
alkalmazzon. A kreatív és kulturális 
hatások létfontosságúak lesznek ahhoz, 
hogy hozzáadott érték jöjjön létre.

Módosítás 82

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.6 pont – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Blokklánc technológiák tesztelése 
bizonyos ágazatokban

Módosítás 83

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.7 pont – 4 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ipari szimbiózis a gyárak közötti –
számos ágazatot és városi közösséget 
érintő – erőforrásáramlással; Az 
erőforrások szállítására, átalakítására, 
újrafelhasználására és tárolására szolgáló 
folyamatok és anyagok, amelyek 
kombinálják a melléktermékek, a hulladék 
és a szén-dioxid felértékelését;

– Ipari szimbiózis a gyárak közötti –
számos ágazatot és városi közösséget 
érintő – erőforrásáramlással; Az 
erőforráshatékonyság lépcsőzetes 
felhasználáson keresztül történő 
maximalizálására, az erőforrások 
szállítására, átalakítására, 
újrafelhasználására és tárolására szolgáló 
folyamatok és anyagok, amelyek 
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kombinálják a melléktermékek, a hulladék 
és a szén-dioxid felértékelését, 
amennyiben ez nem veszélyes a 
környezetre és jelentős éghajlati előnnyel 
jár;

Módosítás 84

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.7 pont – 4 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Fokozott életciklus-teljesítményű, 
tartós, könnyen fejleszthető és javítható, 
bontható és újrahasznosítható termékek;

– Fokozott életciklus-teljesítményű, 
tartós, könnyen fejleszthető és javítható, 
bontható és újrahasznosítható termékek, 
amelyek támogatják azon környezethez 
alkalmazkodó és ellenállóképes 
ökoszisztémák helyi erőforrásainak 
meglétét, ahonnan a biomassza 
származik;

Módosítás 85

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.7 pont – 4 bekezdés – 3 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A hagyományos nyersanyagok 
felhasználásának innovatív módjai, 
beleértve ugyanezen típusú nyersanyagok 
alternatíváinak felhasználását (például 
kemény- és puhafa felhasználása) a helyi 
erőforrások és helyi fajták értékének 
maximalizálása és a környezethez 
alkalmazkodó ökoszisztémák elérése 
érdekében;

Módosítás 86

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.8 pont – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az ipari szén-dioxid felértékelése; – Hatékony ipari folyamatok a szén-
dioxid kivonására, például szén-dioxid 
felértékelésére, ha bizonyítottan 
környezetbarát és jelentős 
éghajlatváltozási előnyökkel jár;

Módosítás 87

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.8 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nem hagyományos
energiaforrások villamosítása és használata 
az ipari üzemekben, valamint az ipari 
üzemek közötti energia- és erőforrás-csere 
(például ipari szimbiózis révén);

– A tiszta energiaforrások 
villamosítása és használata az ipari 
üzemekben, valamint az ipari üzemek 
közötti energia- és erőforrás-csere (például 
ipari szimbiózis révén);

Módosítás 88

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.8 pont – 3 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az életciklus során alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátással járó 
termelési folyamatokat igénylő ipari 
termékek.

Az életciklus során alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátással járó 
termelési folyamatokat igénylő ipari, 
köztük építőipari termékek.

Módosítás 89

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.1 pont – 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 

A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
teljesítése érdekében az Uniónak alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony, fenntartható és reziliens 
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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 terén. 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.

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 
terén17. 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.

_________________ _________________

17 más ágazatok jelentős mértékű 
dekarbonizációjával a Horizont Európa 
program globális kihívásokkal és ipari 
versenyképességgel foglalkozó pillérjének 
egyéb területei foglalkoznak.

17 más ágazatok jelentős mértékű 
dekarbonizációjával a Horizont Európa 
program globális kihívásokkal és ipari 
versenyképességgel foglalkozó pillérjének 
egyéb területei foglalkoznak.

Módosítás 90

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E klaszter tevékenységei különösen is 
hozzájárulnak az energiaunió, valamint a 
digitális egységes piac, a munkahely-
teremtési, növekedési és beruházási 
menetrend, az EU globális szerepének 

E klaszter tevékenységei különösen is 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás 
keretében az Unió által vállalt 
kötelezettségekhez, az energiaunió, 
valamint a digitális egységes piac, a 
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megerősítése, az Unió új iparpolitikai 
stratégiája, a körforgásos gazdaság, a 
nyersanyag-politikai kezdeményezés, a 
biztonsági unió és a városfejlesztési 
menetrend, valamint az EU közös 
agrárpolitikája, valamint a zaj- és 
légszennyezés csökkentésére vonatkozó 
uniós jogi rendelkezések részeként 
megfogalmazott célokhoz.

munkahely-teremtési, növekedési és 
beruházási menetrend, az EU globális 
szerepének megerősítése, az Unió új 
iparpolitikai stratégiája, a körforgásos 
gazdaság, a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés, a biztonsági unió és a 
városfejlesztési menetrend, valamint az EU 
közös agrárpolitikája, valamint a zaj- és 
légszennyezés csökkentésére vonatkozó 
uniós jogi rendelkezések részeként 
megfogalmazott célokhoz.

Módosítás 91

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.1 pont – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: 7. cél –
Megfizethető és tiszta energia; 9. cél –
Ipar, innováció és infrastruktúra; 11. cél –
Fenntartható városok és közösségek; 13. 
cél – Fellépés az éghajlatváltozás ellen.

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: 3. cél –
Egészség és jólét biztosítása; 7. cél –
Megfizethető és tiszta energia; 9. cél –
Ipar, innováció és infrastruktúra; 11. cél –
Fenntartható városok és közösségek; 12. 
cél – Fellépés az éghajlatváltozás ellen.

Módosítás 92

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió célja, hogy világviszonylatban 
vezető szerepet töltsön be a megfizethető, 
biztonságos és fenntartható 
energiatechnológiák terén, amelynek révén 
javul versenyképessége a globális 
értékláncokban és erősödik pozíciója a 
növekvő piacokon. Az Uniót jellemző 
különböző éghajlati, földrajzi, környezeti 
és társadalmi-gazdasági körülmények, 
valamint az energiabiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés 
biztosításának szükségessége széles körű –

Az Unió célja, hogy világviszonylatban 
vezető szerepet töltsön be a megfizethető, 
biztonságos és fenntartható 
energiatechnológiák terén, amelynek révén 
javul versenyképessége a globális 
értékláncokban és erősödik pozíciója a 
növekvő piacokon. Az Uniót jellemző 
különböző éghajlati, földrajzi, környezeti 
és társadalmi-gazdasági körülmények, 
valamint az energiabiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés 
biztosításának szükségessége széles körű –
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többek között nem technikai jellegű 
megoldásokat is magában foglaló –
energetikai portfóliót igényel. Ami a 
megújulóenergia-technológiákat illeti, 
tovább kell csökkenteni a költségeket, 
növelni kell a teljesítményt, javítani kell az 
energiarendszerbe való integrációt, és 
áttörést jelentő technológiákat kell 
kifejleszteni. A fosszilis tüzelőanyagokat 
illetően pedig elengedhetetlen 
felhasználásuk dekarbináziciója az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez.

többek között nem technikai jellegű 
megoldásokat is magában foglaló –
energetikai portfóliót igényel. Ami a 
megújulóenergia-technológiákat illeti, 
tovább kell csökkenteni a költségeket, 
növelni kell a teljesítményt, javítani kell az 
energiarendszerbe való integrációt, és 
áttörést jelentő technológiákat kell 
kifejleszteni. A fosszilis tüzelőanyagokat 
illetően pedig elengedhetetlen 
felhasználásuk fokozatos kivezetése az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez.

Módosítás 93

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.3 pont – 2 bekezdés – 4 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tiszta megoldások, amelyek a 
megújuló energiaforrásokat és a 
villamosításon alapuló tárolást kiegészítve 
és azon túlmutatva biztosítani tudják a 
rendszer megbízhatóságát; 

Módosítás 94

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.4 pont – 4.2.4 pont – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Épületek életciklusának tervezése, 
épületek építése, üzemeltetése és bontása, 
figyelembe véve a körforgásosságot és a 
környezeti teljesítményt az energia- és 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliencia és az 
újrahasznosítás tekintetében;

– Alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
épülettervezés, anyaghasználat, épületek 
építése, üzemeltetése és bontása, 
figyelembe véve a körforgásosságot és a 
környezeti teljesítményt az energia- és 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliencia, a 
szénlábnyom és az újrahasznosítás 
tekintetében;
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Módosítás 95

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.7 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az összes közlekedési mód 
(például akkumulátorok, üzemanyagcellák, 
hibridizáció stb. révén történő) 
villamosítása, ideértve az új technológiákat 
a járművek/hajók/repülőgépek erőátviteli 
rendszerei, a gyorstöltés/-tankolás, a 
töltőinfrastruktúrákkal ellátott, 
energiatárolást segítő és interoperabilitást 
lehetővé tevő, felhasználóbarát és elérhető 
interfészek új technológiáit, amelyek 
biztosítják az interoperabilitást és a 
zökkenőmentes szolgáltatásnyújtást; 
versenyképes, biztonságos, nagy 
teljesítményű és fenntartható 
akkumulátorok kifejlesztése és alkalmazása 
az alacsony és nulla kibocsátású járművek 
számára;

– Az összes közlekedési mód 
(például akkumulátorok, üzemanyagcellák, 
hibridizáció stb. révén történő) 
villamosítása, ideértve az új technológiákat 
a járművek/hajók/repülőgépek erőátviteli 
rendszerei, a gyorstöltés/-tankolás, a 
tankolási és töltőinfrastruktúrákkal ellátott, 
energiatárolást segítő, felhasználóbarát és 
elérhető interfészek új technológiáit, 
amelyek biztosítják az interoperabilitást és 
a zökkenőmentes szolgáltatásnyújtást; 
versenyképes, biztonságos, nagy 
teljesítményű, újrahasznosítható és 
fenntartható akkumulátorok kifejlesztése és 
alkalmazása az alacsony és nulla 
kibocsátású járművek számára;

Módosítás 96

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.9 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Technológiák, a folyékony és gáz 
halmazállapotú megújuló üzemanyagokat 
és az azokhoz kapcsolódó értékláncokat is 
ideértve, akár napi, akár szezonális 
energiatárolási igényekhez igazodva;

– Technológiák, a folyékony és gáz 
halmazállapotú, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású vagy megújuló 
üzemanyagokat és az azokhoz kapcsolódó 
értékláncokat is ideértve, akár napi, akár 
szezonális energiatárolási igényekhez 
igazodva;

Módosítás 97

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.9 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Nulla szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogén, a hidrogéncellákat is ideértve, 
és az uniós értéklánc a tervezéstől a 
végfelhasználásig a különböző alkalmazási 
területeken keresztül.

– Tiszta hidrogénes és 
üzemanyagcellás technológiák, és az uniós 
értéklánc a tervezéstől a végfelhasználásig 
a különböző alkalmazási területeken 
keresztül.

Módosítás 98

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „ÉLELMISZEREK ÉS 
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK” 
KLASZTER

5. „FENNTARTHATÓ 
ÉLELMISZEREK, KÖRNYEZET ÉS 
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK” 
KLASZTER

Módosítás 99

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.1 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: cél – Az éhezés 
megszüntetése; cél – Tiszta víz és 
megfelelő higiénés körülmények; cél –
Fenntartható városok és közösségek; cél –
Felelős fogyasztás és termelés; cél –
Fellépés az éghajlatváltozás ellen; cél –
Víz alatti élet; cél – Szárazföldi élet.

A tevékenységek elsősorban közvetlenül az 
alábbi fenntartható fejlesztési célok 
eléréséhez járulnak hozzá: 2. cél – Az 
éhezés megszüntetése; 3. cél - Egészség és 
jólét biztosítása; 6. cél – Tiszta víz és 
megfelelő higiénés körülmények; 11. cél –
Fenntartható városok és közösségek; 12.
cél – Felelős fogyasztás és termelés; 13. cél 
– Fellépés az éghajlatváltozás ellen; 14. cél 
– Víz alatti élet; 15. cél – Szárazföldi élet.

Módosítás 100

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A biológiai sokféleséggel, az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal és a jó 
életminőséggel kapcsolatos trendek és 
integrált forgatókönyvek modellezése 
különböző léptékben és horizontokban; az 
élőhelyek és ökoszisztémák mint 
szénelnyelők által nyújtott lehetséges 
hozzájárulás különféle éghajlatváltozási 
forgatókönyvek esetén;

– A biológiai sokféleséggel, az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal és a jó 
életminőséggel kapcsolatos trendek és 
integrált forgatókönyvek modellezése 
különböző léptékben és horizontokban; az 
élőhelyek és ökoszisztémák mint 
szénelnyelők által nyújtott lehetséges 
hozzájárulás különféle éghajlatváltozási 
forgatókönyvek esetén; a vegyületek 
használata és a beporzók megnövekedett 
pusztulási aránya közötti kapcsolatok;

Módosítás 101

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A fenntartható és reziliens termelést 
szolgáló módszerek, technológiák és 
eszközök a mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás területén;

– A fenntartható és reziliens 
termelést, valamint a vízkészletek 
leghatékonyabb hasznosítását szolgáló 
módszerek, technológiák és innovatív
eszközök a mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás területén;

Módosítás 102

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.3 pont – 2 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Növénykárosítók és -betegségek, 
valamint állategészségügy és állatjólét; a 
vitatott növényvédő szerek, antibiotikumok 
és más anyagok használatának alternatívái;

– Növénykárosítók és -betegségek, 
valamint állategészségügy és állatjólét; a 
vitatott növényvédő szerek, antibiotikumok 
és más anyagok használatának alternatívái; 
alacsony kockázatú, nem vegyi 
növényvédő szerek kutatása az alacsony 
peszticidfelhasználású növényvédelem 
támogatása céljából;

Módosítás 103
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.3 pont – 2 bekezdés – 4 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Nyílt adatrendszerek, amelyek 
előmozdítják azon üzemekkel, 
patogénekkel és környezettel kapcsolatos 
adatok és ismeretek megosztását, amelyek 
további tudományos kutatást, környezeti 
tervezést és kereskedelmi termékfejlesztést 
tesznek lehetővé;

Módosítás 104

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.3 pont – 2 bekezdés – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Mezőgazdasági és erdészeti 
rendszerek a mezőgazdasági üzemtől a táj 
szintjéig; ökoszisztéma-szolgáltatások 
igénybevétele és teljesítése az elsődleges 
termelésben;

– Innovatív mezőgazdasági és 
erdészeti rendszerek a mezőgazdasági 
üzemtől a táj szintjéig; ökoszisztéma-
szolgáltatások igénybevétele és teljesítése 
az elsődleges termelésben;

Módosítás 105

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.3 pont – 2 bekezdés – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Innovációk a gazdálkodásban a 
mezőgazdaság, az akvakultúra és az 
erdőgazdálkodás közötti kapcsolódási 
pontokon, valamint a városi térségekben;

– Innovációk a gazdálkodásban a 
mezőgazdaság, az akvakultúra és az 
erdőgazdálkodás közötti kapcsolódási 
pontokon, valamint a városi térségekben; 
fenntartható állati takarmányozás az 
Uniós mezőgazdaság számára 
kifejlesztendő olajpálmatermék-
alternatívák kifejlesztése céljából;

Módosítás 106

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2.4. Tengerek és óceánok 5.2.4. Tengerek, óceánok és kék 
gazdaság

Módosítás 107

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Élő tengeri erőforrások, a halászati 
technológiák, akvakultúra, valamint a 
feldolgozó és forgalombahozatali 
technológiák;

Módosítás 108

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 b franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tengeri élőlényekre épülő új 
biotermékek fejlesztése az új termékek és 
szolgáltatások előtt lehetőségeket teremtő 
alkalmazások széles körével;

Módosítás 109

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.4 pont – 2 bekezdés – 1 c franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A fenntartható halászati és akvakultúrás 
tevékenységek hozzájárulása a part menti 
területek és a lakosság életminőségének 
előrehaladásához és javulásához.
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Módosítás 110

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.4 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Óceánpolitikai irányítás globális és 
regionális szinten, amelynek célja a tengeri 
és óceáni erőforrások megóvásának és 
fenntartható hasznosításának biztosítása;

– Óceánpolitikai irányítás globális és 
regionális szinten, amelynek célja a tengeri 
és óceáni erőforrások megóvásának és 
fenntartható hasznosításának biztosítása; az 
északi-sarkvidéki ökoszisztéma megőrzése 
és a nemzetközi együttműködés;

Módosítás 111

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A lakosság számának növekedése, az 
erőforráshiány és a túlhalászás, a környezet 
romlása, az éghajlatváltozás és a migráció 
együttes hatása olyan, korábban nem látott 
problémákat okoz, amelyek szükségessé 
teszik az élelmiszerrendszer átalakítását 
(FOOD 2030)2. 20 A jelenlegi élelmiszer-
termelés és -fogyasztás nagymértékben 
fenntarthatatlan, ugyanakkor szembe kell 
néznünk a nem megfelelő táplálkozás 
kettős terhével is, amit egyfelől az 
alultápláltság, másfelől az elhízás jellemez. 
A jövőbeli élelmiszerrendszereknek 
elegendő, biztonságos, egészséges és jó 
minőségű élelmiszert kell biztosítaniuk 
mindenki számára, aminek alapját az 
erőforrás-felhasználás hatékonysága, a 
fenntarthatóság (az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, a szennyezés és a 
hulladéktermelés csökkentését is 
beleértve), a szárazföld és a tenger 
összekapcsolása, az élelmiszeripari 
hulladék csökkentése, a tengerekből és 
óceánokból származó élelmiszerek 
termelésének fokozása, valamint a teljes 

A lakosság számának növekedése, az 
erőforráshiány és a túlhalászás, a környezet 
romlása, az éghajlatváltozás és a migráció 
együttes hatása olyan, korábban nem látott 
problémákat okoz, amelyek szükségessé 
teszik az élelmiszerrendszer átalakítását 
(FOOD 2030)2. 20 A jelenlegi élelmiszer-
termelés és -fogyasztás nagymértékben 
fenntarthatatlan, ugyanakkor szembe kell 
néznünk a nem megfelelő táplálkozás 
kettős terhével is, amit egyfelől az 
alultápláltság, másfelől az elhízás jellemez. 
A jövőbeli élelmiszerrendszereknek 
elegendő, biztonságos, egészséges és jó 
minőségű élelmiszert kell biztosítaniuk 
mindenki számára, aminek alapját az 
erőforrás-felhasználás hatékonysága, a 
fenntarthatóság (az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, a szennyezés és a 
hulladéktermelés csökkentését is 
beleértve), a szárazföld és a tenger 
összekapcsolása, az élelmiszeripari 
hulladék csökkentése, a tengerekből és 
óceánokból származó élelmiszerek 
termelésének fokozása, valamint a teljes 
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„élelmiszer-értéklánc” – a termelőktől a 
fogyasztókig és vissza – átfogó szemlélete 
képezi. Ennek együtt kell járnia olyan 
jövőbeni élelmiszerbiztonsági rendszerek 
kifejlesztésével, valamint olyan eszközök, 
technológiák, adatközpontú és digitális 
megoldások megtervezésével, 
kifejlesztésével és alkalmazásával, 
amelyek jelentős előnyöket nyújtanak a 
fogyasztóknak és javítják az élelmiszer-
értéklánc versenyképességét és 
fenntarthatóságát. Emellett ösztönözni kell 
az emberek szokásainak megváltozását az 
élelmiszer-fogyasztási és -termelési minták 
terén, és be kell vonni az elsődleges 
termelőket, az ipart (a kkv-kat is), a 
kiskereskedőket, az élelmiszerekkel 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó 
ágazatokat, a fogyasztókat és a 
közszolgálatokat is.

„élelmiszer-értéklánc” – a termelőktől a 
fogyasztókig és vissza – átfogó szemlélete 
képezi. Ennek együtt kell járnia olyan 
jövőbeni élelmiszerbiztonsági rendszerek 
kifejlesztésével, valamint olyan eszközök, 
technológiák, adatközpontú és digitális 
megoldások megtervezésével, 
kifejlesztésével és alkalmazásával, 
amelyek jelentős előnyöket nyújtanak a 
termelőknek és a fogyasztóknak és javítják 
az élelmiszer-értéklánc versenyképességét 
és fenntarthatóságát. Emellett ösztönözni 
kell az emberek szokásainak tápláló és 
egészséges étrend irányába történő
megváltozását az élelmiszer-fogyasztási és 
-termelési minták terén, és be kell vonni az 
elsődleges termelőket, az ipart (a kkv-kat 
is), a kiskereskedőket, az élelmiszerekkel 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó 
ágazatokat, a fogyasztókat és a 
közszolgálatokat is.

_________________ _________________

20 SWD(2016)0319: Európai kutatás és 
innováció az élelmezés- és 
táplálkozásbiztonságért.

20 SWD(2016)0319: Európai kutatás és 
innováció az élelmezés- és 
táplálkozásbiztonságért.

Módosítás 112

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.5 pont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Környezeti szempontból 
fenntartható, körforgásos és erőforrás-
hatékony szárazföldi és tengeri 
élelmiszerrendszerek, amelyek nulla 
élelmiszeripari hulladékkal járnak a teljes 
élelmiszerrendszer mentén – ezt az 
élelmiszerek és a biomassza 
újrahasznosításával, az élelmiszeripari 
hulladék újrafeldolgozásával, az 
élelmiszerek új csomagolásával, az adott 
piacra szabott és helyi élelmiszerek iránti 
kereslettel érik el;

– Környezeti szempontból 
fenntartható, körforgásos és erőforrás-
hatékony szárazföldi és tengeri 
élelmiszerrendszerek, amelyek nulla 
élelmiszeripari hulladékkal járnak a teljes 
élelmiszerrendszer mentén – ezt az 
élelmiszerek és a biomassza 
újrahasznosításával, az élelmiszeripari 
hulladék újrafeldolgozásával, az 
élelmiszerek új csomagolásával, az adott 
piacra szabott és helyi élelmiszerek iránti 
kereslettel érik el; az élelmiszer-termelés, -
kereskedelem, -tárolás, -eltarthatóság, 
digitális technológiák, élelmiszerrel 
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érintkező anyagok, marketingszabványok 
és élelmiszeripari hulladékok kezelése;

Módosítás 113

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioalapú innováció – azzal, hogy felöleli 
a szárazföldből és a tengerből származó 
biomassza fenntartható beszerzését, ipari 
feldolgozását és bioalapú anyagokká és 
termékekké való átalakítását – megteremti 
a fosszilisenergia-alapú gazdaságról való 
elmozdulás alapját. Emellett kihasználja az 
élő erőforrásokban, az élettudományokban 
és az ipari biotechnológiában rejlő 
potenciált arra a célra, hogy új 
felfedezéseket, termékeket és eljárásokat 
hozzon létre. A bioalapú innováció – a 
technológiákat is beleértve – új gazdasági 
tevékenységeket hívhat életre és 
munkahelyeket teremthet a régiókban és 
városokban, hozzájárulhat a vidéki és part 
menti gazdaságok fellendítéséhez, és 
erősítheti a biogazdaság körkörösségét.

A bioalapú innováció – azzal, hogy felöleli 
a szárazföldből és a tengerből származó 
biomassza fenntartható beszerzését, ipari 
feldolgozását és bioalapú anyagokká és 
termékekké való átalakítását – megteremti 
a fosszilisenergia-alapú gazdaságról való 
elmozdulás alapját. Emellett kihasználja az 
élő erőforrásokban, az élettudományokban, 
zöld és az ipari biotechnológiában rejlő 
potenciált arra a célra, hogy új 
felfedezéseket, termékeket és eljárásokat 
hozzon létre. A bioalapú innováció – a 
technológiákat is beleértve – új gazdasági 
tevékenységeket hívhat életre és 
munkahelyeket teremthet a régiókban és 
városokban, hozzájárulhat a vidéki és part 
menti gazdaságok fellendítéséhez, és 
erősítheti a biogazdaság körkörösségét.

Módosítás 114

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 pont – 6.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont kutatásait maga 
végzi, és az ismeretek, információk, adatok 
és kompetenciák stratégiai kezelője annak 
érdekében, hogy magas színvonalú, 
releváns bizonyítékokkal szolgáljon az 
intelligensebb politikákhoz. Ennek elérése 
érdekében a Közös Kutatóközpont 
világszerte a legjobb szervezetekkel és 
nemzetközi, nemzeti és regionális 
érdekeltekkel dolgozik együtt. Kutatásai 
hozzájárulnak a Horizont Európa átfogó 

A Közös Kutatóközpont független 
kutatásait maga végzi, és az ismeretek, 
információk, adatok és kompetenciák 
stratégiai kezelője annak érdekében, hogy 
magas színvonalú, releváns 
bizonyítékokkal szolgáljon az 
intelligensebb politikákhoz. Ennek elérése 
érdekében a Közös Kutatóközpont 
világszerte a legjobb szervezetekkel és 
nemzetközi, nemzeti és regionális 
érdekeltekkel dolgozik együtt. Kutatásai 
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céljaihoz és prioritásaihoz, az európai 
szakpolitikai prioritásokat állítják a 
középpontba – egy olyan Európát 
támogatva, amely biztonságos és védett, 
virágzó és fenntartható, szociális, és 
világviszonylatban erősebb.

hozzájárulnak a Horizont Európa átfogó 
céljaihoz és prioritásaihoz, az európai 
szakpolitikai prioritásokat állítják a 
középpontba – egy olyan Európát 
támogatva, amely biztonságos és védett, 
virágzó és fenntartható, szociális, és 
világviszonylatban erősebb.

Módosítás 115

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Modellezés, mikrogazdasági 
értékelés, kockázatértékelési módszertan, 
minőségbiztosítási eszköz a mérésekhez, 
ellenőrzési rendszerek, mutatók és 
eredménytáblák tervezése, érzékenységi 
elemzés és ellenőrzés, életciklus-elemzés, 
adat- és szövegbányászat, (nagy) 
adathalmazok elemzése és ilyen 
adathalmazokra vonatkozó alkalmazások, 
tervezői gondolkodásmód, a kilátások 
vizsgálata, előrejelzésre és előzetes 
ütemezésre vonatkozó tanulmányok, 
magatartáskutatás, valamint az érdekeltek 
és a polgárok részvétele;

– Modellezés, mikrogazdasági 
értékelés, kockázatértékelési módszertan, 
minőségbiztosítási eszköz a mérésekhez, 
ellenőrzési rendszerek, mutatók és 
eredménytáblák tervezése, érzékenységi 
elemzés és ellenőrzés, életciklus-elemzés, 
adat- és szövegbányászat, (nagy) 
adathalmazok elemzése és ilyen 
adathalmazokra vonatkozó alkalmazások, 
tervezői gondolkodásmód, a kilátások 
vizsgálata, előrejelzésre és előzetes 
ütemezésre vonatkozó tanulmányok, 
magatartáskutatás, valamint a civil 
társadalom, az érdekeltek és a polgárok 
részvétele, beleértve a civil társadalom
kutatási és innovációs menetrend 
meghatározásában, nyomon követésében 
és értékelésében, valamint a 
felelősségteljes kutatás és innováció 
általános érvényesítésében való részvétele 
előtti akadályok felszámolását;

Módosítás 116

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.2 pont – 2 bekezdés – 4 pont – 13 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Alternatív üzemanyagok és a 
kapcsolódó infrastrukturális igények 

– Alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
alternatív üzemanyagok és a kapcsolódó 
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elemzése; infrastrukturális igények elemzése;

Módosítás 117

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.2 pont – 2 bekezdés – 4 pont – 13 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Annak elemzése, hogy hogy lenne 
képes az Unió gyors, széles körű és 
költséghatékony szén-dioxid-mentesítést 
végrehajtani a meglévő infrastruktúra 
felhasználásával;

Módosítás 118

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A hangsúly az áttörést jelentő, 
robbanásszerű innovációkon van, a 
társadalmi innovációkat is beleértve, 
amelyekben megvan a potenciál arra, hogy 
új piacokat hozzanak létre, ellentétben 
azokkal, amelyek kis lépésekben 
fejlesztenek tovább meglévő termékeket, 
szolgáltatásokat vagy üzleti modelleket;

– A hangsúly az áttörést jelentő, 
robbanásszerű innovációkon van, a 
társadalmi innovációkat is beleértve, 
amelyekben megvan a potenciál arra, hogy 
új piacokat hozzanak létre vagy új 
megoldásokat tegyenek lehetővé, 
ellentétben azokkal, amelyek kis 
lépésekben fejlesztenek tovább meglévő 
termékeket, szolgáltatásokat vagy üzleti 
modelleket;

Módosítás 119

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azokat az innovációkat ösztönzik, 
amelyek különböző tudományos, 
technológiai területeket (például a fizikai 
és a digitális területeket kombinálva) és 
szektorokat fognak át;

– Azokat a kutatásokat és
innovációkat ösztönzik, amelyek 
különböző tudományos, technológiai
területeket (például a fizikai és a digitális 
területeket kombinálva) és szektorokat 
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fognak át;

Módosítás 120

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Pathfinder átfogó célja, hogy ösztönözze 
az áttörést jelentő technológiai ötletekből 
származó potenciálisan piacteremtő 
innovációt és biztosítsa, hogy az ötletek 
eljussanak a demonstrációs szakaszba, 
illetve üzleti modellek és stratégiák 
kifejlesztése az Accelerator és más, piaci 
bevezetésre irányuló megoldások révén 
való szélesebb körű alkalmazásuk 
érdekében. Ebből a célból a Pathfinder 
kezdetben a tudományos és technológiai 
kutatás és fejlesztés legkorábbi szakaszait 
támogatja, többek között a technológiai 
érvényesítés igazoló vizsgálatát és 
prototípusait.

A Pathfinder átfogó célja, hogy ösztönözze 
az áttörést jelentő tudományos és 
technológiai ötletekből származó 
potenciálisan piacteremtő innovációt és 
biztosítsa, hogy az ötletek eljussanak a 
demonstrációs szakaszba, illetve üzleti 
modellek és stratégiák kifejlesztése az 
Accelerator és más, piaci bevezetésre 
irányuló megoldások révén való szélesebb 
körű alkalmazásuk érdekében. Ebből a 
célból a Pathfinder kezdetben a 
tudományos és technológiai kutatás és 
fejlesztés legkorábbi szakaszait támogatja, 
többek között a technológiai érvényesítés 
igazoló vizsgálatát és prototípusait.

Módosítás 121

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU-nak olyan ökoszisztémák 
kialakítását is célul kell tűznie, amelyek a 
magánvállalkozásokban megvalósuló 
innováción túl a társadalmi innovációt és 
az állami szektorbeli innovációt is 
támogatják. Valóban, a kormányzati 
szektornak innoválnia kell és meg kell 
újulnia annak érdekében, hogy támogatni 
tudja a szabályozás és a kormányzás 
területén végrehajtandó mindazon 
változtatásokat, amelyek az új technológiák 
nagy volumenű bevezetése, valamint a 
nyilvánosságnak a hatékonyabb és 
eredményesebb szolgáltatásnyújtás iránti 
egyre növekvő igénye támogatásához 

Az EU-nak olyan ökoszisztémákat is ki
kell alakítania, amelyek a 
magánvállalkozásokban megvalósuló 
innováción túl a társadalmi innovációt és 
az állami szektorbeli innovációt is
támogatják, beleértve a társadalmi 
interakciókat is. Valóban, a kormányzati 
szektornak innoválnia kell és meg kell 
újulnia annak érdekében, hogy támogatni 
tudja a szabályozás és a kormányzás 
területén végrehajtandó mindazon 
változtatásokat, amelyek az új technológiák 
nagy volumenű bevezetése, valamint a 
nyilvánosságnak a hatékonyabb és 
eredményesebb szolgáltatásnyújtás iránti 
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szükségesek. A társadalmi innovációk 
kritikus fontosságúak társadalmaink 
jólétének fokozása szempontjából.

egyre növekvő igénye támogatásához 
szükségesek. A társadalmi innovációk 
kritikus fontosságúak társadalmaink 
jólétének fokozása szempontjából.

Módosítás 122

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási és innovációs teljesítmény terén 
az Unióban fennálló egyenlőtlenségeknek a 
tudás és a szakértelem megosztásával 
történő csökkentése segíteni fogja a 
kutatási és az innovációs teljesítmény 
területén elmaradó országokat és régiókat, 
köztük az EU legkülső régióit abban, hogy 
versenyképes pozícióba kerüljenek a 
globális értékláncokban. Tevékenységek 
határozhatók meg abból a célból, hogy a 
kutatók és innovátorok mobilitásán 
keresztül elő lehessen mozdítani a szellemi 
tudás Európai Kutatási Térségen belüli 
mobilitását, valamint a meglévő kutatási 
infrastruktúrák (és valószínűleg a közös 
irányítású uniós programok) jobb 
kihasználását a célországokban.

A kutatási és innovációs teljesítmény terén 
az Unióban fennálló egyenlőtlenségeknek a 
tudás és a szakértelem megosztásával 
történő csökkentése segíteni fogja a 
kutatási és az innovációs teljesítmény 
területén elmaradó országokat és régiókat, 
köztük az EU legkülső régióit és kevésbé 
fejlett régióit (figyelemmel az európai 
strukturális és beruházási alapok és az 
innovációs eredménytábla regionális
mutatójára vonatkozó kritériumokra) 
abban, hogy versenyképes pozícióba 
kerüljenek a globális értékláncokban. 
Tevékenységek határozhatók meg abból a 
célból, hogy a kutatók és innovátorok 
mobilitásán keresztül elő lehessen 
mozdítani a szellemi tudás Európai
Kutatási Térségen belüli mobilitását, 
valamint a meglévő kutatási infrastruktúrák 
(és valószínűleg a közös irányítású uniós 
programok) jobb kihasználását a 
célországokban.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram 
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