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Módosítás 565
Massimiliano Salini

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről. Az iparnak részt kell 
vennie az európai partnerség 
kiválasztásával, megvalósításával, 
nyomon követésével és értékelésével 
kapcsolatos kritériumok és feltételek 
meghatározásában.  

Or. en

Módosítás 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel, a magánszektort is beleértve, a 
„Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.
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Or. en

Módosítás 567
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Versenyképesség” pillér 
prioritásairól (a küldetéseket is beleértve), 
valamint a megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Or. en

Módosítás 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében nyílt és széles körű 
konzultációkra és eszmecserékre fog sor 
kerülni a tagállamokkal, adott esetben az 
Európai Parlamenttel és a különböző 
érdekelt felekkel a „Globális kihívások és 
ipari versenyképesség” pillér prioritásairól 
(a küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Or. en
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Módosítás 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és 
a különböző érdekelt felekkel a „Globális 
kihívások és ipari versenyképesség” pillér 
prioritásairól (a küldetéseket is beleértve), 
valamint a megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Or. en

Módosítás 570
Miapetra Kumpula-Natri

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és 
a különböző érdekelt felekkel a „Globális 
kihívások és ipari versenyképesség” pillér 
prioritásairól (a küldetéseket is beleértve), 
valamint a megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Or. en

Módosítás 571
Martina Werner
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, adott esetben az Európai 
Parlamenttel és a különböző érdekelt 
felekkel a „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér prioritásairól (a 
küldetéseket is beleértve), valamint a 
megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Keretében széles körű konzultációkra és 
eszmecserékre fog sor kerülni a 
tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és 
a különböző érdekelt felekkel a „Globális 
kihívások és ipari versenyképesség” pillér 
prioritásairól (a küldetéseket is beleértve), 
valamint a megfelelő típusú alkalmazandó 
cselekvésekről, különösen az európai 
partnerségekről.

Or. en

Módosítás 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E széles körű konzultációk alapján a 
stratégiai tervezés a tevékenységek 
vonatkozásában közös célkitűzéseket és 
közös területeket fog meghatározni, 
ilyenek például a partnerségi területek (a 
javasolt jogalap csak a felhasználásukra 
irányadó eszközöket és a kritériumokat 
határozza meg) és a küldetési területek.

törölve

Or. en

Módosítás 573
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E széles körű konzultációk alapján a 
stratégiai tervezés a tevékenységek 
vonatkozásában közös célkitűzéseket és 
közös területeket fog meghatározni, 
ilyenek például a partnerségi területek (a 
javasolt jogalap csak a felhasználásukra 
irányadó eszközöket és a kritériumokat 
határozza meg) és a küldetési területek.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.

Módosítás 574
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai tervezési folyamat, amely egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
a kutatás-fejlesztési stratégiai terv 
elfogadását írja elő, növelni fogja a 
felelősségvállalást a program 
célkitűzéseiért és elősegíti a célkitűzések 
megértését a széles nyilvánosság részéről, 
továbbá lehetővé teszi a társjogalkotók, 
valamennyi érdekelt fél és a tagállamok 
számára, hogy teljeskörűen és azonnal 
tájékozódhassanak az előirányzott 
kezdeményezéseket illetően.

Or. it

Indokolás

A Parlamentnek egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján formálisan részt kell vennie a 
folyamatban
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Módosítás 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összes konzultációt követően a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal kidolgozza a stratégiai tervezést. 

Or. en

Módosítás 576
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.
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Módosítás 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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 és az 
érintett érdekelt feleknek az e prioritások 
megvalósítása érdekében folytatott 
jelenlegi tevékenységeit, hogy a kutatás és 
az innováció fokozott mértékben 
hozzájáruljon a szakpolitikai célok 
megvalósulásához. A stratégiai tervezés 
keretében ezenkívül számításba kell venni 
előretekintő tevékenységeket, a köz- és a 
magánszektor által készített
tanulmányokat és egyéb tudományos 
bizonyítékokat, valamint az uniós és 
nemzeti szinten meglévő, vonatkozó 
kezdeményezéseket.

Or. en

Módosítás 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

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 

A stratégiai tervezés elő fogja segíteni az 
érintett területekre vonatkozó szakpolitikák 
uniós szintű kidolgozását és végrehajtását, 
valamint a tagállamokban alkalmazott 
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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.

szakpolitikák és szakpolitikai 
megközelítések kiegészítését. A stratégiai 
tervezés során figyelembe kell venni az 
uniós szakpolitikai prioritásokat, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljait is beleértve, 
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.

Or. en

Módosítás 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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, az ENSZ
fenntartható fejlődési céljait is beleértve, 
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.

Or. en
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Módosítás 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 
szakpolitikákkal kapcsolatos program
uniós szintű, valamint a tagállamok és a 
társult országok szintjén történő
kidolgozását és végrehajtását. A stratégiai 
tervezés során figyelembe kell venni a 
vonatkozó uniós szakpolitikai 
prioritásokat, hogy a kutatás és az 
innováció fokozott mértékben 
hozzájáruljon e szakpolitikák
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.

Or. en

Módosítás 581
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai tervezés elő fogja mozdítja a 
szinergiákat a Horizont Európa és más 
uniós programok – köztük az Euratom-
program – között, így az uniós 
költségvetés és a nem finanszírozási 
eszközök valamennyi kapcsolódó 
programja tekintetében a kutatás és 
innováció referenciapontjává válik. Ez elő 
fogja segíteni a kutatási és innovációs 

törölve
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eredmények gyorsabb terjesztését és 
hasznosítását, valamint a finanszírozási 
lehetőségek közötti párhuzamosságok és 
átfedések elkerülését is. A stratégiai 
tervezés keretet fog biztosítani a Közös 
Kutatóközpont közvetlen kutatási 
tevékenységeinek és a program keretében 
támogatott egyéb tevékenységeknek az 
összekapcsolására, beleértve a 
szakpolitika támogatására szolgáló 
eredmények felhasználását is.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.

Módosítás 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai tervezés elő fogja mozdítja a 
szinergiákat a Horizont Európa és más 
uniós programok – köztük az Euratom-
program – között, így az uniós költségvetés 
és a nem finanszírozási eszközök 
valamennyi kapcsolódó programja 
tekintetében a kutatás és innováció 
referenciapontjává válik. Ez elő fogja 
segíteni a kutatási és innovációs 
eredmények gyorsabb terjesztését és 
hasznosítását, valamint a finanszírozási 
lehetőségek közötti párhuzamosságok és 
átfedések elkerülését is. A stratégiai 
tervezés keretet fog biztosítani a Közös 
Kutatóközpont közvetlen kutatási 
tevékenységeinek és a program keretében 
támogatott egyéb tevékenységeknek az 
összekapcsolására, beleértve a szakpolitika 
támogatására szolgáló eredmények 
felhasználását is.

A stratégiai tervezés elő fogja mozdítja a 
szinergiákat a Horizont Európa és más 
uniós programok – köztük az Euratom-
program – között, így az uniós költségvetés 
és a nem finanszírozási eszközök 
valamennyi kapcsolódó programja 
tekintetében a kutatás és innováció 
referenciapontjává válik. Ez elő fogja 
segíteni a kutatási és innovációs 
eredmények gyorsabb terjesztését és 
hasznosítását, az erőfeszítések 
szétaprózódásának elkerülését, valamint a 
finanszírozási lehetőségek közötti 
párhuzamosságok és átfedések elkerülését 
is. A stratégiai tervezés keretet fog 
biztosítani a Közös Kutatóközpont 
közvetlen kutatási tevékenységeinek és a 
program keretében támogatott egyéb 
tevékenységeknek az összekapcsolására, 
beleértve a szakpolitika támogatására 
szolgáló eredmények és adatok
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felhasználását is.

Or. en

Módosítás 583
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai tervezés elő fogja mozdítja a 
szinergiákat a Horizont Európa és más 
uniós programok – köztük az Euratom-
program – között, így az uniós költségvetés 
és a nem finanszírozási eszközök 
valamennyi kapcsolódó programja 
tekintetében a kutatás és innováció 
referenciapontjává válik. Ez a kutatási és 
innovációs eredmények gyorsabb 
elterjedését és piaci hasznosítását is elő 
fogja segíteni, valamint lehetővé teszi a 
párhuzamosságok, illetve a finanszírozási 
lehetőségek közötti átfedések 
kiküszöbölését. A stratégiai tervezés 
keretet fog biztosítani a Közös 
Kutatóközpont közvetlen kutatási 
tevékenységeinek és a program keretében 
támogatott egyéb tevékenységeknek az 
összekapcsolására, beleértve a szakpolitika 
támogatására szolgáló eredmények 
felhasználását is.

A stratégiai tervezés elő fogja mozdítja a 
szinergiákat a Horizont Európa és más 
uniós programok – köztük az Euratom-
program – között, így az uniós költségvetés 
és a nem finanszírozási eszközök 
valamennyi kapcsolódó programja 
tekintetében az alkalmazott, illetve 
alapkutatás, és innováció 
referenciapontjává válik. Ez a kutatási és 
innovációs eredmények gyorsabb 
elterjedését és piaci hasznosítását is elő 
fogja segíteni, valamint lehetővé teszi a 
párhuzamosságok, illetve a finanszírozási 
lehetőségek közötti átfedések 
kiküszöbölését. A stratégiai tervezés 
keretet fog biztosítani a Közös 
Kutatóközpont közvetlen kutatási 
tevékenységeinek és a program keretében 
támogatott egyéb tevékenységeknek az 
összekapcsolására, beleértve a szakpolitika 
támogatására szolgáló eredmények 
felhasználását is.

Or. it

Indokolás

Vö. 20 módosítás.

Módosítás 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy stratégiai terv többéves stratégiát fog 
megállapítani a (11. cikkben 
meghatározott) munkaprogram 
tartalmának megvalósítására, egyúttal 
pedig elegendő rugalmasságot fog 
biztosítani a váratlan lehetőségek és 
válságok gyors kezeléséhez. Mivel a 
Horizont Európa hét évre szóló program, a 
gazdasági, társadalmi és szakpolitikai 
környezet, amelyben működni fog, 
jelentősen megváltozhat még a program 
futamideje alatt. A Horizont Európa 
keretprogramnak képesnek kell lennie 
gyorsan alkalmazkodni ezekhez a 
változásokhoz. Ezért lehetőséget kínál 
majd az alábbiakban meghatározottakon 
kívüli tevékenységek támogatására, 
amennyiben ezt a jelentősebb 
fejleményekre, előre nem látható 
eseményekre, szakpolitikai igényekre vagy 
válsághelyzetekre – például a 
járványokból fakadó komoly egészségügyi 
veszélyekre – való reagálás megfelelően 
indokolja.

Egy stratégiai terv többéves stratégiát fog 
megállapítani a (11. cikkben 
meghatározott) munkaprogram tartalmának 
irányítására, egyúttal pedig elegendő 
rugalmasságot fog biztosítani a kutatás, az 
innováció és a technológiák gyors 
változásának adaptálása érdekében, az új
és most jelentkező kihívások, a váratlan 
lehetőségek és válságok gyors kezeléséhez. 
Mivel a Horizont Európa hét évre szóló 
program, a gazdasági, társadalmi és 
szakpolitikai környezet, amelyben 
működni fog, jelentősen megváltozhat még 
a program futamideje alatt. A Horizont 
Európa keretprogramnak képesnek kell 
lennie gyorsan alkalmazkodni ezekhez a 
változásokhoz. Ezért lehetőséget kínál 
majd az alábbiakban meghatározottakon 
kívüli tevékenységek támogatására, 
amennyiben ezt a jelentősebb 
fejleményekre, előre nem látható 
eseményekre, szakpolitikai igényekre vagy 
válsághelyzetekre való reagálás 
megfelelően indokolja.

Or. en

Módosítás 585
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 
amely nem csupán új termékek, 
folyamatok és szolgáltatások tudományos 
és műszaki ismeretek és áttörések alapján 
történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 
amely nem csupán új termékek, 
folyamatok és szolgáltatások tudományos 
és műszaki ismeretek és áttörések alapján 
történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 
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a létező technológiák újfajta alkalmazását, 
a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 
technológiai és a társadalmi innovációt is 
magában foglalja. A kutatási innováció 
rendszerszintű, több tudományágat érintő, 
ágazatközi és több szakpolitikai területet is 
felölelő megközelítése biztosítja majd, 
hogy a kihívások kezelése mellett új 
versenyképes vállalkozások és iparágak 
jelenhessenek meg, serkentsék a versenyt, 
ösztönözzék a magánberuházásokat és a 
belső piacon megőrizzék az egyenlő 
versenyfeltételeket.

a létező technológiák újfajta alkalmazását, 
a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 
technológiai és a társadalmi innovációt is 
magában foglalja. A kutatás és az 
innováció rendszerszintű, több 
tudományágat érintő, ágazatközi és több 
szakpolitikai területet is felölelő 
megközelítése biztosítja majd, hogy a 
kihívások kezelése mellett ahol csak lehet, 
új tudás is létrejöjjön, új versenyképes és 
fenntartható vállalkozások és iparágak, 
társadalmi és tudományos innováció
jelenhessen meg, serkentsék a versenyt, 
ösztönözzék a magánberuházásokat és a 
belső piacon megőrizzék az egyenlő 
versenyfeltételeket.

Or. en

Módosítás 586
Anneleen Van Bossuyt

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 
amely nem csupán új termékek, 
folyamatok és szolgáltatások tudományos 
és műszaki ismeretek és áttörések alapján 
történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 
a létező technológiák újfajta alkalmazását, 
a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 
technológiai és a társadalmi innovációt is 
magában foglalja. A kutatási innováció 
rendszerszintű, több tudományágat érintő, 
ágazatközi és több szakpolitikai területet is 
felölelő megközelítése biztosítja majd, 
hogy a kihívások kezelése mellett új 
versenyképes vállalkozások és iparágak 
jelenhessenek meg, serkentsék a versenyt, 
ösztönözzék a magánberuházásokat és a 
belső piacon megőrizzék az egyenlő 
versenyfeltételeket.

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése 
a fejlődés minden szintjén, amely nem 
csupán a határkutatások előmozdítására 
vagy 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 
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belső piacon megőrizzék az egyenlő
versenyfeltételeket.

Or. en

Módosítás 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 
amely nem csupán új termékek, 
folyamatok és szolgáltatások tudományos 
és műszaki ismeretek és áttörések alapján 
történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 
a létező technológiák újfajta alkalmazását, 
a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 
technológiai és a társadalmi innovációt is 
magában foglalja. A kutatási innováció 
rendszerszintű, több tudományágat érintő, 
ágazatközi és több szakpolitikai területet is 
felölelő megközelítése biztosítja majd, 
hogy a kihívások kezelése mellett új 
versenyképes vállalkozások és iparágak 
jelenhessenek meg, serkentsék a versenyt, 
ösztönözzék a magánberuházásokat és a 
belső piacon megőrizzék az egyenlő 
versenyfeltételeket.

A Horizont Európa végrehajtása során 
különös hangsúlyt fog kapni a kutatás és az 
innováció kiegyensúlyozott megközelítése, 
amely nem csupán új termékek, 
folyamatok és szolgáltatások tudományos 
és műszaki ismeretek és áttörések alapján 
történő kifejlesztésére korlátozódik, hanem 
a létező technológiák újfajta alkalmazását, 
a folyamatos fejlesztést, valamint a nem 
technológiai és a társadalmi innovációt, a 
formatervezést és a kreativitást 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..

Or. es

Módosítás 588
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A kutatáson belüli és a kutatásra irányuló 
innováció rendszerszemléletű, 
multidiszciplináris, ágazatközi és 
ágazatokon átívelő megközelítése képessé 
tesz a kihívások kezelésére, új ismeretek 
keletkeznek, és – lehetőség szerint – új 
vállalkozásokat és versenyképes ipart 
eredményez, szociális és tudományos 
innovációt teremt, elősegíti a 
versenyképességet, ösztönzi a 
magánbefektetéseket és megőrzi az 
egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon.

Or. it

Indokolás

A multidiszciplinaritás biztosítja az innovációhoz szükséges szempontok sokféleségét.

Módosítás 589
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” és a „Nyílt innováció”
pillér esetében a kutatást és az innovációt 
ki fogják egészíteni olyan tevékenységek, 
amelyek a forgalomba hozatalt és a 
végfelhasználói felhasználást készítik elő, 
így például a demonstráció, a prototípus-
készítés vagy a koncepcióigazolás, kivéve 
azonban a kutatási és az innovációs 
szakaszon túli kereskedelmi hasznosítással 
kapcsolatos tevékenységeket. Ez a 
keresletoldali tevékenységek támogatására 
is ki fog terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.

A „Globális társadalmi kihívások és a 
közel nulla ÜHG-kibocsátású gazdaság”
és az „Innovatív Európa” pillér esetében a 
kutatást és az innovációt ki fogják 
egészíteni olyan tevékenységek, amelyek a 
forgalomba hozatalt és a végfelhasználói 
felhasználást készítik elő, így például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepcióigazolás, kivéve azonban a 
kutatási és az innovációs szakaszon túli 
kereskedelmi hasznosítással kapcsolatos 
tevékenységeket. Ez a keresletoldali 
tevékenységek támogatására is ki fog 
terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.
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Módosítás 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Globális kihívások és ipari 
versenyképesség” és a „Nyílt innováció” 
pillér esetében a kutatást és az innovációt 
ki fogják egészíteni olyan tevékenységek, 
amelyek a forgalomba hozatalt és a 
végfelhasználói felhasználást készítik elő, 
így például a demonstráció, a prototípus-
készítés vagy a koncepcióigazolás, kivéve 
azonban a kutatási és az innovációs 
szakaszon túli kereskedelmi hasznosítással 
kapcsolatos tevékenységeket. Ez a 
keresletoldali tevékenységek támogatására 
is ki fog terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.

A „Társadalmi kihívások és ipari 
versenyképesség” és a „Nyílt innováció” 
pillér esetében a kutatást és az innovációt 
ki fogják egészíteni olyan tevékenységek, 
amelyek a forgalomba hozatalt és a 
végfelhasználói felhasználást készítik elő, 
így például a demonstráció, a prototípus-
készítés vagy a koncepcióigazolás, kivéve 
azonban a kutatási és az innovációs 
szakaszon túli kereskedelmi hasznosítással 
kapcsolatos tevékenységeket. Ez a 
keresletoldali tevékenységek támogatására 
is ki fog terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.

Or. en

Módosítás 591
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Globális kihívások és ipari
versenyképesség” és a „Nyílt innováció” 
pillér esetében a kutatást és az innovációt 
ki fogják egészíteni olyan tevékenységek, 
amelyek a forgalomba hozatalt és a 
végfelhasználói felhasználást készítik elő, 
így például a demonstráció, a prototípus-

A „Versenyképesség” és a „Nyílt 
innováció” pillér esetében a kutatást és az 
innovációt ki fogják egészíteni olyan 
tevékenységek, amelyek a forgalomba 
hozatalt és a végfelhasználói felhasználást 
készítik elő, így például a demonstráció, a 
prototípus-készítés vagy a 
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készítés vagy a koncepcióigazolás, kivéve 
azonban a kutatási és az innovációs 
szakaszon túli kereskedelmi hasznosítással 
kapcsolatos tevékenységeket. Ez a 
keresletoldali tevékenységek támogatására 
is ki fog terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.

koncepcióigazolás, kivéve azonban a 
kutatási és az innovációs szakaszon túli 
kereskedelmi hasznosítással kapcsolatos 
tevékenységeket. Ez a keresletoldali 
tevékenységek támogatására is ki fog 
terjedni annak érdekében, hogy 
elősegíthető legyen az innovációk széles 
körének gyorsabb bevezetése és terjesztése. 
A hangsúly a nem előíró jellegű pályázati 
felhívásokra kerül.

Or. en

Módosítás 592
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.

Módosítás 593
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 
beavatkozási területeket 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.

Or. en

Módosítás 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 

A Horizont 2020 tapasztalataira építve a 
„Társadalmi kihívások és ipari 
versenyképesség” pillér keretében a 
társadalomtudományok, a 
bölcsészettudományok és a formatervezés
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 
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kötelezettségvállalásokkal összhangban 
stratégiai és integrált módon fog történni.

politikával és a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
stratégiai és integrált módon fog történni.

Or. es

Módosítás 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

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 
„Társadalmi 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.

Or. en

Módosítás 596
Marian-Jean Marinescu

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 

A Horizont 2020 tapasztalataira építve a 
„Versenyképesség” pillér keretében a 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok valamennyi klaszter 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 597
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E program keretében továbbra is 
támogatásban részesülnek a Horizont 
2020 keretében támogatott, jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiák (FET) 
területét érintő kiemelt kezdeményezések. 
Mivel a szóban forgó kezdeményezések 
jelentős hasonlóságot mutatnak a 
küldetésekkel, az egyéb kiemelt FET-
kezdeményezések – ha vannak – a 
keretprogramban a jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiákra 
irányuló küldetésekként részesülnek 
támogatásban.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.

Módosítás 598
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E program keretében továbbra is 
támogatásban részesülnek a Horizont 2020 
keretében támogatott, jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiák (FET) 
területét érintő kiemelt kezdeményezések. 
Mivel a szóban forgó kezdeményezések 
jelentős hasonlóságot mutatnak a 
küldetésekkel, az egyéb kiemelt FET-
kezdeményezések – ha vannak – a 
keretprogramban a jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiákra irányuló 
küldetésekként részesülnek támogatásban.

E program keretében továbbra is 
támogatásban részesülnek a Horizont 2020 
keretében támogatott, jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiák (FET) 
területét érintő kiemelt kezdeményezések, 
amelyek bizonyították előnyeiket az Unió 
számára. egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket hoznak létre, jelentős mértékben 
hozzájárulnak az EU globális 
versenyképességéhez, erősítik az EU 
tudásbázisát és hozzájárulnak az uniós 
polgárok jólétének növeléséhez.  Mivel a 
szóban forgó kezdeményezések jelentős 
hasonlóságot mutatnak a küldetésekkel, az 
egyéb kiemelt FET-kezdeményezések – ha 
vannak – a keretprogramban a jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiákra irányuló 
küldetésekként részesülnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 599
Barbara Kappel

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E program keretében továbbra is 
támogatásban részesülnek a Horizont 2020 
keretében támogatott, jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiák (FET) 
területét érintő kiemelt kezdeményezések. 
Mivel a szóban forgó kezdeményezések 
jelentős hasonlóságot mutatnak a 
küldetésekkel, az egyéb kiemelt FET-
kezdeményezések – ha vannak – a 
keretprogramban a jövőbeni és 

E program keretében továbbra is 
támogatásban részesülnek a Horizont 2020 
keretében támogatott, jövőbeni és 
kialakulóban lévő technológiák (FET) 
területét érintő kiemelt kezdeményezések. 
Mivel a szóban forgó kezdeményezések 
jelentős hasonlóságot mutatnak a 
küldetésekkel, az egyéb kiemelt FET-
kezdeményezések – ha vannak – a 
keretprogramban a jövőbeni és 
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kialakulóban lévő technológiákra irányuló 
küldetésekként részesülnek támogatásban.

kialakulóban lévő technológiákra irányuló 
küldetésekként részesülhetnek 
támogatásban.

Or. en

Indokolás

A FET-kezdeményezések hasonlítanak a missziók koncepciójához, de nem minden meglévő 
FET-kezdeményezés minősülhetne automatikusan missziónak. 

Módosítás 600
Nadine Morano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU nemzetközi partnereivel a 
tudományos és technológiai 
együttműködés keretében folytatott 
párbeszéd és a világ főbb régióival 
folytatott politikai párbeszéd jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az 
együttműködési lehetőségek módszeres 
feltárásához, ami – ha ahhoz 
országok/régiók szerinti differenciálás is 
társul – segíteni fogja a prioritások 
meghatározását.

Az EU nemzetközi partnereivel a 
tudományos és technológiai 
együttműködés keretében folytatott 
párbeszéd és a világ főbb régióival 
folytatott politikai párbeszéd jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az 
együttműködési lehetőségek módszeres 
feltárásához, ami – ha ahhoz 
országok/régiók szerinti differenciálás is 
társul – segíteni fogja a prioritások 
meghatározását. Ezek a párbeszédek a 
tagállamok, valamint az állami és magán 
kutatási partnerek megfelelő 
konzultációján alapulnak.

Or. fr

Módosítás 601
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU nemzetközi partnereivel a 
tudományos és technológiai 

Az EU nemzetközi partnereivel folytatott 
tudományos és technológiai 
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együttműködés keretében folytatott 
párbeszéd és a világ főbb régióival 
folytatott politikai párbeszéd jelentős 
mértékben hozzá fog járulni az 
együttműködési lehetőségek módszeres 
feltárásához, ami – ha ahhoz 
országok/régiók szerinti differenciálás is 
társul – segíteni fogja a prioritások 
meghatározását.

együttműködés keretében és a világ főbb 
régióival folytatott politikai párbeszéd 
jelentős mértékben hozzá fog járulni az 
együttműködési lehetőségek módszeres 
feltárásához, ami – ha ahhoz 
országok/régiók szerinti differenciálás is 
társul – segíteni fogja a prioritások 
meghatározását.

Or. en

Módosítás 602
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Míg az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (EIT) által az 
innovációs ökoszisztémákra helyezett 
hangsúly természetes módon illeszkedik a 
Horizont Európa nyílt innovációs 
pillérébe, az EIT tudományos és 
innovációs társulásainak (TIT-ek) 
tervezése a stratégiai tervezési folyamaton 
keresztül összhangba fog kerülni a 
globális kihívások és az ipari 
versenyképesség pillérével.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I bekezdésébe átvitt tartalom.

Módosítás 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 13 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Míg az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) által az innovációs 
ökoszisztémákra helyezett hangsúly 
természetes módon illeszkedik a Horizont 
Európa nyílt innovációs pillérébe, az EIT 
tudományos és innovációs társulásainak 
(TIT-ek) tervezése a stratégiai tervezési 
folyamaton keresztül összhangba fog 
kerülni a globális kihívások és az ipari 
versenyképesség pillérével.

Míg az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) által az innovációs 
ökoszisztémákra helyezett hangsúly 
természetes módon illeszkedik a Horizont 
Európa nyílt innovációs pillérébe, az EIT 
tudományos és innovációs társulásainak 
(TIT-ek) tervezése a stratégiai tervezési 
folyamaton keresztül összhangba fog 
kerülni a társadalmi kihívások és az ipari 
versenyképesség pillérével.

Or. en

Módosítás 604
Marian-Jean Marinescu

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 
és a politikai döntéshozók hálózatai. A 
Horizont Európa e cél elérésére fejlett 
technológiákat és intelligens eszközöket 
vehet igénybe.

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 
és a politikai döntéshozók hálózatai. A 
Horizont Európa e cél elérésére fejlett 
technológiákat és intelligens eszközöket 
vehet igénybe.
A Bizottság egy eszközt fog bevezetni a 
program végrehajtásának valós idejű 
közzététele érdekében, a résztvevőkre, a 
finanszírozási összegekre, az 
eredményekre, a piaci bevezetésre
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vonatkozó adatokat is beleértve. 

Or. en

Módosítás 605
David Borrelli

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 való 
kommunikálása. A Bizottság - a korábbi 
keretprogramok tapasztalataira építve - a 
Horizont Európa lényeges 
alkotóelemeként létre fogja hozni a 
nemzeti kapcsolattartó pontok rendszerét, 
annak érdekében, hogy a programot az 
ágazattól és a szakmától függetlenül 
valamennyi potenciális jelentkező 
megismerje és gyorsan hozzáférhessen.

Or. en

Módosítás 606
Miapetra Kumpula-Natri

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság átfogó intézkedéseket fog 
bevezetni a Horizont Európa keretében 
létrejött eredmények és ismeretanyag 
hasznosítása érdekében. Ez fel fogja 
gyorsítani a piaci elterjedéshez vezető 
hasznosítást és fokozni fogja a program 
hatását.

A Bizottság átfogó intézkedéseket fog 
bevezetni a Horizont Európa keretében 
létrejött eredmények és ismeretanyag 
hasznosítása érdekében. Ez fel fogja 
gyorsítani a piaci elterjedéshez vezető 
hasznosítást és fokozni fogja a program 
hatását. Különös figyelmet kell fordítani 
például az Európai Innovációs Tanácson 
keresztül finanszírozott, új és újonnan 
megjelenő, áttörést hozó innovációra és az 
ilyen innovációk méretezhetőségére. 
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Módosítás 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nagyobb hatás lesz elérhető a 
cselekvéseknek a példátlan mértékű 
nemzetközi együttműködési erőfeszítések 
keretében a világ más nemzeteivel és 
régióival való összehangolása révén. A 
fenntarthatósággal, a megerősített kutatási 
és innovációs kiválósággal és a
versenyképességgel kapcsolatos uniós 
tevékenységek támogatására irányuló 
kezdeményezések szerves részeként a 
kölcsönös előnyök alapján a partnerek 
világszerte felkérést kapnak arra, hogy 
csatlakozzanak az uniós erőfeszítésekhez.

Nagyobb hatás lesz elérhető a 
cselekvéseknek a példátlan mértékű 
nemzetközi együttműködési erőfeszítések 
keretében a világ más nemzeteivel és 
régióival való összehangolása révén, hogy 
egy, a fenntartható fejlődésen alapuló 
közös jövőt alakítsunk ki a tudáskapacitás 
és az infrastruktúra kombinálása révén, a 
cselekvések mindkét oldalról történő 
támogatása érdekében.  A 
fenntarthatósággal, a megerősített kutatási 
és innovációs kiválósággal és a 
versenyképességgel kapcsolatos uniós 
tevékenységek támogatására irányuló 
kezdeményezések szerves részeként a 
kölcsönös előnyök alapján a partnerek - a 
kutatási és oktatási partnereket, az ipart, a 
kormányt és a civil társadalmi 
szervezeteket is beleértve - világszerte 
felkérést kapnak arra, hogy csatlakozzanak 
az uniós erőfeszítésekhez. A partnerek 
közötti nemzetközi tudás-, kapacitás- és 
infrastruktúratranszfer fogja vezérelni a 
közös megközelítéseket és a szabályozást, 
amely mindkettőnek szinergikus cserét fog 
biztosítani. 

Or. en

Módosítás 608
Nadine Morano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nagyobb hatás lesz elérhető a 
cselekvéseknek a példátlan mértékű 
nemzetközi együttműködési erőfeszítések 
keretében a világ más nemzeteivel és 
régióival való összehangolása révén. A 
fenntarthatósággal, a megerősített kutatási 
és innovációs kiválósággal és a 
versenyképességgel kapcsolatos uniós 
tevékenységek támogatására irányuló 
kezdeményezések szerves részeként a 
kölcsönös előnyök alapján a partnerek 
világszerte felkérést kapnak arra, hogy 
csatlakozzanak az uniós erőfeszítésekhez.

Nagyobb hatás lesz elérhető a 
cselekvéseknek a példátlan mértékű 
nemzetközi együttműködési erőfeszítések 
keretében a világ más nemzeteivel és 
régióival való összehangolása révén. A 
fenntarthatósággal, a megerősített kutatási 
és innovációs kiválósággal és a 
versenyképességgel kapcsolatos uniós 
tevékenységek támogatására irányuló 
kezdeményezések szerves részeként a 
kölcsönös előnyök alapján a partnerek 
világszerte felkérést kapnak arra, hogy 
csatlakozzanak az uniós erőfeszítésekhez. 
Az eredmények maximalizálása érdekében 
az együttműködési megállapodások célja a 
nemzetközi partnerek célkitűzéseinek és 
költségvetésének összehangolása.

Or. fr

Módosítás 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 19 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi együttműködésben való 
részvétel és a megállapodások feltétele az 
emberi jogok maradéktalan tiszteletben 
tartása és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elfogadott elvek megfelelő 
betartása. 

Or. en

Módosítás 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 20 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi közös fellépés biztosítani 
fogja a globális társadalmi kihívások és a 
fenntartható fejlesztési célok hatékony 
kezelését, a világ legtehetségesebbjeinek, 
legjobb szakértőinek és erőforrásainak 
elérését, valamint az innovatív megoldások 
kínálatának és keresletének növekedését.

A nemzetközi közös fellépés biztosítani 
fogja a globális társadalmi kihívások és a 
fenntartható fejlesztési célok hatékony 
kezelését, a világ legtehetségesebbjeinek, 
legjobb szakértőinek és erőforrásainak 
elérését, valamint az innovatív megoldások 
kínálatának és keresletének növekedését. A 
nemzetközi együttműködés és kooperáció 
nemzetközi együttműködést megkövetelő 
közös célok köré fog felépülni.  Ez meg 
fogja könnyíteni az európai kutatók 
számára, hogy területük legjobb 
kutatóival dolgozzanak együtt. 

Or. en

Módosítás 611
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi közös fellépés biztosítani 
fogja a globális társadalmi kihívások és a 
fenntartható fejlesztési célok hatékony 
kezelését, a világ legtehetségesebbjeinek, 
legjobb szakértőinek és erőforrásainak 
elérését, valamint az innovatív megoldások 
kínálatának és keresletének növekedését.

A nemzetközi közös fellépés biztosítani 
fogja a fenntartható fejlesztési célokban és 
a Párizsi Megállapodásban megtestesülő
globális társadalmi kihívások hatékony 
kezelését, a világ legtehetségesebbjeinek, 
legjobb szakértőinek és erőforrásainak 
elérését, valamint az innovatív megoldások 
kínálatának és keresletének növekedését.

Or. en

Módosítás 612
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 23 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes esetben, ha azt a rendelkezésre 
álló legjobb szakértők igénybevételének 
követelménye és/vagy a kellően felkészült 
szakértők szűk köre indokolja, az értékelő 
bizottságot segítő vagy az abban tagsággal 
rendelkező független szakértők 
értékelhetik azokat a konkrét 
pályázatokat, amelyek megállapításuk 
szerint érdeklődésre tarthatnak számot. 
Ebben az esetben a Bizottság vagy a 
finanszírozó szerv minden korrekciós 
intézkedést megtesz az értékelési eljárás 
integritása érdekében. Az értékelési 
eljárás irányítása ennek megfelelően fog 
történni, ideértve a különböző szakértők 
közötti együttműködést felölelő szakaszt is. 
Az értékelőbizottság a finanszírozható 
pályázatok azonosításánál figyelembe 
fogja venni a sajátos körülményeket.

törölve

Or. it

Indokolás

Minden olyan intézkedést ki kell iktatni, amely esetlegesen összeférhetetlenséget 
eredményezhet.

Módosítás 613
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 23 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételesen, ha a követelmény és/vagy a 
képesített szakértők szűk köre indokolja, 
hogy a rendelkezésre álló legjobb 
szakértőt kell kijelölni, az értékelő 
bizottságban részt vevő vagy értékelő 
bizottsági tag független szakértők olyan 
specifikus javaslatokat is értékelhetnek, 
amelyekről kijelentik, hogy érdeklődésre 
tarthatnak számot.  Ebben az esetben a 

törölve
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Bizottság vagy a finanszírozó szerv 
minden korrekciós intézkedést megtesz az 
értékelési eljárás integritása érdekében. 
Az értékelési eljárás irányítása ennek
megfelelően fog történni, ideértve a 
különböző szakértők közötti 
együttműködést felölelő szakaszt is. Az 
értékelőbizottság a finanszírozható 
pályázatok azonosításánál figyelembe 
fogja venni a sajátos körülményeket.

Or. en

Módosítás 614
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I I KIVÁLÓ TUDOMÁNY

Or. en

Módosítás 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megértés és az ismeretszerzés terén az 
áttörések elérésére való törekvés, az ennek 
eléréséhez szükséges világszínvonalú 
létesítmények, ezen belül is a kutatási és 
innovációs célú fizikai infrastruktúrák és 
tudásinfrastruktúrák, valamint a tudás 
nyilvános terjesztéséhez és megosztásához 
szükséges eszközök, továbbá a megfelelő 
számú kiváló kutató rendelkezésre állása;
képezik a gazdasági, társadalmi és 
kulturális fejlődés minden formájának 

A megfelelő számú kiváló kutató 
rendelkezésre állása, a megértés és az 
ismeretszerzés terén az áttörések elérésére 
való törekvés, az ennek eléréséhez 
szükséges világszínvonalú létesítmények, 
ezen belül is a kutatási és innovációs célú 
fizikai és e-infrastruktúrák, valamint a 
tudás nyilvános terjesztéséhez és 
megosztásához szükséges eszközök 
képezik a gazdasági, társadalmi és 
kulturális fejlődés minden formájának 
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központi elemét. központi elemét.

Or. en

Indokolás

A humán erőforrások, például a kutatók és az innovátorok elsőbbséget élveznek 

Módosítás 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyílt és kiváló tudomány 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
világszínvonalú innovációk 
megvalósításával. A tudományos és
technológiai paradigmaváltások a 
termelékenységnövekedés, a 
versenyképesség, a jólét, a fenntartható 
fejlődés és a társadalmi haladás fő 
mozgatórugói. Az ilyen paradigmaváltások 
az eddigiekben jellemzően a közszektor 
tudományos bázisából indultak ki, és 
azután váltak egészen új iparágak
megteremtésének alapjaivá.

A világszínvonalú innovációk 
megvalósítása szorosan összekapcsolódik 
a nyílt, magas színvonalú tudomány 
előrehaladásával. A megfelelően és 
okosan irányított tudományos, 
technológiai és társadalmi
paradigmaváltások az inkluzív társadalmi 
haladás, a legkésőbb 2050-re közel nulla 
ÜHG-kibocsátású gazdaság, a prosperitás,
a versenyképesség és az elterjedt jólét fő 
mozgatórugói lehetnek. Az ilyen 
paradigmaváltások az eddigiekben 
jellemzően a közszektor által 
finanszírozott kutatásból indultak ki, és 
azután váltak az átfogó társadalmi haladás
alapjaivá.

Or. en

Indokolás

Az innováció függ és ered a tudományból, nem pedig fordítva.  Ezenkívül nem teszik nekünk 
az az elképzelés, amely "automatikusan" jónak és tisztességesnek tartja a 
paradigmaváltásokat. 

Módosítás 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyílt és kiváló tudomány 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
világszínvonalú innovációk 
megvalósításával. A tudományos és 
technológiai paradigmaváltások a 
termelékenységnövekedés, a 
versenyképesség, a jólét, a fenntartható 
fejlődés és a társadalmi haladás fő 
mozgatórugói. Az ilyen paradigmaváltások 
az eddigiekben jellemzően a közszektor 
tudományos bázisából indultak ki, és 
azután váltak egészen új iparágak 
megteremtésének alapjaivá.

A nyílt és kiváló tudomány 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
világszínvonalú innovációk 
megvalósításával. A tudományos és 
technológiai paradigmaváltások a 
termelékenységnövekedés, az 
együttműködés, a versenyképesség, a jólét, 
a fenntartható és környezetbarát fejlődés és 
a társadalmi haladás, valamint a befogadás
fő mozgatórugói. Az ilyen
paradigmaváltások az eddigiekben 
jellemzően a közszektor tudományos 
bázisából indultak ki, és azután váltak 
egészen új iparágak megteremtésének 
alapjaivá.

Or. en

Módosítás 618
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyílt és kiváló tudomány 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
világszínvonalú innovációk 
megvalósításával. A tudományos és 
technológiai paradigmaváltások a 
termelékenységnövekedés, a 
versenyképesség, a jólét, a fenntartható 
fejlődés és a társadalmi haladás fő 
mozgatórugói. Az ilyen paradigmaváltások 
az eddigiekben jellemzően a közszektor 
tudományos bázisából indultak ki, és 
azután váltak egészen új iparágak 
megteremtésének alapjaivá.

A nyílt és kiváló tudomány 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
világszínvonalú innovációk 
megvalósításával. A tudományos és 
technológiai paradigmaváltások a 
termelékenységnövekedés, a 
versenyképesség, a jólét, a fenntartható és 
inkluzív fejlődés és a társadalmi haladás fő 
mozgatórugói. Az ilyen paradigmaváltások 
az eddigiekben jellemzően a közszektor 
tudományos bázisából indultak ki, és 
azután váltak egészen új iparágak 
megteremtésének alapjaivá.

Or. en
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Módosítás 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különösen az egyetemeken, állami 
kutatóintézeteken és kutatási 
létesítményeken keresztül megvalósuló 
kutatási közberuházások gyakran hosszabb 
távú és kockázatosabb kutatásokra 
irányulnak és magánszektorbeli 
tevékenységeket egészítenek ki. Emellett 
hozzájárulnak a szakértelem, a 
szakismeretek és a tapasztalat létrejöttéhez, 
új tudományos eszközök és módszerek 
megteremtéséhez, valamint a legújabb 
ismeretek továbbítására szolgáló hálózatok 
létrehozásához.

A különösen az egyetemeken, állami 
kutatóintézeteken és kutatási 
létesítményeken keresztül megvalósuló 
kutatási közberuházások gyakran hosszabb 
távú és kockázatosabb kutatásokra 
irányulnak, amelyeket azután
magánszektorbeli tevékenységeket 
egészítenek ki és hajtanak végre. Emellett 
hozzájárulnak a magasan képzett emberi 
erőforrások, a szakértelem, a 
szakismeretek és a tapasztalat létrejöttéhez, 
új tudományos eszközök és módszerek 
megteremtéséhez, valamint a legújabb 
ismeretek továbbítására szolgáló hálózatok 
létrehozásához.

Or. en

Indokolás

Paradox, hogy milyen súlyosan, komolyan és következetesen alábecsülik az emberi 
erőforrások szerepét

Módosítás 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai tudomány és az európai 
kutatók, akárcsak korábban, most is 
számos területen az élvonalban vannak. De 
nem vehetjük biztosra, hogy ez így is 
marad. Számos bizonyíték támasztja alá, 
hogy a kutatás ütemének folyamatos 
növekedésével az első helyért versengő 
országok száma is növekszik. A 
hagyományosan kihívást jelentő 

Az európai kutatók és tudományos 
termékeik, akárcsak korábban, most is 
számos területen az élvonalban vannak. De 
nem vehető biztosra, hogy ez így is marad. 
Számos bizonyíték támasztja alá, hogy a 
kutatás ütemének folyamatos 
növekedésével az első helyért versengő 
országok száma is növekszik. A 
hagyományosan kihívást jelentő 
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országokhoz – mint amilyen az Amerikai 
Egyesült Államok is – főként a világ 
újonnan iparosodó tájairól épp most 
zárkóznak fel további gazdasági hatalmak, 
köztük Kína és India, valamint olyan 
országok, amelyek kormányai felismerik, 
hogy a kutatásba való beruházások 
sokrétűen és bőségesen megtérülnek.

országokhoz – mint amilyen az Amerikai 
Egyesült Államok is – főként a világ 
újonnan iparosodó tájairól épp most 
zárkóznak fel további gazdasági hatalmak, 
köztük Kína és India és Dél-Korea, 
valamint olyan országok, amelyek 
kormányai felismerik, hogy a kutatásba 
való beruházások sokrétűen és bőségesen 
megtérülnek.

Or. en

Módosítás 621
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyan a tudományos publikációk 
legnagyobb része a világon továbbra is az 
Unióban születik, az EU a méretéhez 
viszonyítva aránylag kevés, ám 
világszínvonalú kiválósági központjával 
„tömegesen termeli” az ismereteket, sok 
területen viszont átlagos vagy gyenge 
teljesítményt nyújt. Az USA-val és most 
már bizonyos mértékig Kínával 
összehasonlítva az EU még mindig inkább
az „egyenletes kiválóság modelljét” követi, 
amelynek értelmében az erőforrások sok 
kutató és kutatóintézet között oszlanak 
meg. A másik kihívást pedig az jelenti, 
hogy számos uniós országban az állami 
szektor még mindig nem biztosít kellően 
vonzó feltételeket a legjobb kutatók 
számára. Az említett tényezők együttesen 
azt eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára.

A tudományos publikációk legnagyobb 
része a világon továbbra is többek között az 
Unióban születik. Az USA-val és most már 
bizonyos mértékig Kínával összehasonlítva 
az EU az „egyenletes kiválóság modelljét” 
követi, amelynek értelmében az 
erőforrások sok kutató és kutatóintézet 
között oszlanak meg. A másik kihívást 
pedig az jelenti, hogy számos uniós 
országban az állami szektor még mindig 
nem biztosít kellően vonzó feltételeket a 
legjobb kutatók számára. Az említett 
tényezők együttesen azt eredményezik, 
hogy Európa világviszonylatban nem 
számít különösebben vonzónak a
tehetséges kutatók számára.

Or. en
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Módosítás 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyan a tudományos publikációk 
legnagyobb része a világon továbbra is az 
Unióban születik, az EU a méretéhez 
viszonyítva aránylag kevés, ám 
világszínvonalú kiválósági központjával 
„tömegesen termeli” az ismereteket, sok 
területen viszont átlagos vagy gyenge 
teljesítményt nyújt. Az USA-val és most 
már bizonyos mértékig Kínával 
összehasonlítva az EU még mindig inkább 
az „egyenletes kiválóság modelljét” követi, 
amelynek értelmében az erőforrások sok
kutató és kutatóintézet között oszlanak 
meg. A másik kihívást pedig az jelenti,
hogy számos uniós országban az állami 
szektor még mindig nem biztosít kellően 
vonzó feltételeket a legjobb kutatók 
számára. Az említett tényezők együttesen 
azt eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára.

A tudományos publikációk legnagyobb 
része a világon továbbra is az Unióban 
születik. az EU elsősorban „tömegesen 
termeli” az ismereteket, és inkább az 
„egyenletes kiválóság modelljét” követi, 
amelynek értelmében az erőforrások 
viszonylag sok kutató és kutatóintézet 
között oszlanak meg. Ésszerűtlen módon
számos uniós országban a közszektor 
kutatásba történő beruházásai az 
elfogadható határ alatt maradnak, ezért
nem biztosítanak elegendően vonzó 
feltételeket a legjobb kutatók számára.  Az 
utóbbi tényezők korlátozzák Európa relatív 
vonzerejét a tehetséges kutatók iránti 
világméretű versenyben.

Or. en

Indokolás

Határozottan nem értünk egyet azzal az érvvel, amely szerint az "egyenletes kiválóság 
modellje" hátrányosan befolyásolná a globális versenyképességet.  Ez az állítás nem 
bizonyítékokon alapul.  Például az Egyesült Államokban távoli egyetemeken és 
kutatóközpontokban is vannak "kiválóság pontok"  Ezenkívül ez a koncepció ellentétes a 
legtöbb tagállam és csatlakozó ország azon politikájával, hogy a kiválóságot területük 
egészén terjesszék (pl. Németország keleti tartományokat érintő politikája). 

Módosítás 623
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyan a tudományos publikációk 
legnagyobb része a világon továbbra is az 
Unióban születik, az EU a méretéhez 
viszonyítva aránylag kevés, ám 
világszínvonalú kiválósági központjával 
„tömegesen termeli” az ismereteket, sok 
területen viszont átlagos vagy gyenge 
teljesítményt nyújt. Az USA-val és most 
már bizonyos mértékig Kínával 
összehasonlítva az EU még mindig inkább 
az „egyenletes kiválóság modelljét” követi, 
amelynek értelmében az erőforrások sok 
kutató és kutatóintézet között oszlanak 
meg. A másik kihívást pedig az jelenti, 
hogy számos uniós országban az állami 
szektor még mindig nem biztosít kellően 
vonzó feltételeket a legjobb kutatók 
számára. Az említett tényezők együttesen 
azt eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára.

Ugyan a tudományos publikációk 
legnagyobb része a világon továbbra is az 
Unióban születik, az EU a méretéhez 
viszonyítva aránylag kevés, ám 
világszínvonalú kiválósági központjával 
„tömegesen termeli” az ismereteket, sok 
területen viszont átlagos vagy gyenge 
teljesítményt nyújt. Az USA-val és most 
már bizonyos mértékig Kínával 
összehasonlítva az EU még mindig inkább 
az „egyenletes kiválóság modelljét” követi, 
amelynek értelmében az erőforrások sok 
kutató és kutatóintézet között oszlanak 
meg. A másik kihívást pedig az jelenti, 
hogy számos uniós országban az állami 
szektor még mindig nem biztosít kellően 
vonzó feltételeket a legjobb kutatók 
számára. Az említett tényezők együttesen 
azt eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Következésképp a 
Horizont Európát azzal a céllal kell 
tervezni, hogy tovább mélyítse az európai 
kiválóságot. 

Or. en

Módosítás 624
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális kutatási környezet drámai 
módon fejlődik, és az egyre kiterjedtebb 
tudományos munkát végző feltörekvő 
országok növekvő száma miatt – különös 
tekintettel Kínára – egyre inkább 
többpólusúvá válik. Ily módon, míg 2000-
ben a világ kutatási és fejlesztési 

A globális kutatási környezet drámai 
módon fejlődik, és az egyre kiterjedtebb 
tudományos munkát végző feltörekvő 
országok növekvő száma miatt – különös 
tekintettel Kínára – egyre inkább 
többpólusúvá válik. Ily módon, míg 2000-
ben a világ kutatási és fejlesztési 
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kiadásainak közel kétharmada az EU-nak 
és az Egyesült Államoknak volt 
tulajdonítható, addig 2013-ra ez az arány 
50 % alá csökkent.

kiadásainak közel kétharmada az EU-nak 
és az Egyesült Államoknak volt 
tulajdonítható, addig 2013-ra ez az arány 
50 % alá csökkent. A 2018-as innovációs 
eredménytábla megerősítette, hogy a 
K&F-fel kapcsolatos közkiadások az EU 
egészében a 2010-es szint alatt maradnak, 
és nem teljesítik azon régi célkitűzést, 
amelynek értelmében a GDP 3%-át 
kellene K&F tevékenységekre fordítani. 

Or. en

Módosítás 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a legjobb kutatókat rugalmas, 
hosszú távú finanszírozás nyújtásával 
támogatja, hogy áttörést hozó, nagy 
kockázattal járó, egyúttal azonban nagy 
megtérülést ígérő kutatási tevékenységeket 
végezzenek. Az EKT autonóm intézmény, 
amelyet egy független, a legjobb hírű és
megfelelő szakértelemmel rendelkező 
különféle kutatókból, mérnökökből és 
elméleti szakemberekből álló Tudományos 
Tanács irányít. Az EKT a tehetségek és 
ötletek nagyobb kínálatából meríthet, mint 
bármelyik nemzeti rendszer, a kiválóságot
oly módon erősítve, hogy a verseny a 
legjobb kutatók és a legjobb ötletek között 
dől el.

Az EKT a tehetséges kutatókat rugalmas, 
hosszú távú finanszírozás nyújtásával 
támogatja, hogy áttörést hozó, nagy 
kockázattal járó, egyúttal azonban nagy 
megtérülést ígérő kutatási tevékenységeket 
végezzenek. Az EKT autonóm intézmény, 
amelyet egy független, a nemeket és a 
tudományágakat kiegyensúlyozottan 
képviselő, a legjobb hírű és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező különféle 
kutatókból, mérnökökből és elméleti 
szakemberekből álló Tudományos Tanács 
irányít. Az EKT a tehetségek és ötletek 
nagyobb kínálatából meríthet, mint 
bármelyik nemzeti rendszer, a magas 
színvonalú kutatást a tudomány minden 
területén oly módon erősítve, hogy a 
verseny a legjobb kutatók és a legjobb 
ötletek között dől el, és működik együtt az 
emberi társadalom egészének haladása 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a legjobb kutatókat rugalmas, 
hosszú távú finanszírozás nyújtásával 
támogatja, hogy áttörést hozó, nagy 
kockázattal járó, egyúttal azonban nagy 
megtérülést ígérő kutatási tevékenységeket 
végezzenek. Az EKT autonóm intézmény, 
amelyet egy független, a legjobb hírű és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező 
különféle kutatókból, mérnökökből és 
elméleti szakemberekből álló Tudományos 
Tanács irányít. Az EKT a tehetségek és 
ötletek nagyobb kínálatából meríthet, mint 
bármelyik nemzeti rendszer, a kiválóságot 
oly módon erősítve, hogy a verseny a 
legjobb kutatók és a legjobb ötletek között 
dől el.

Az EKT a legjobb kutatókat - különös 
tekintettel a fiatal kutatókra - rugalmas, 
hosszú távú finanszírozás nyújtásával 
támogatja, hogy áttörést hozó, nagy 
kockázattal járó, egyúttal azonban nagy 
megtérülést ígérő kutatási tevékenységeket
végezzenek. Az EKT autonóm intézmény, 
amelyet egy független, a legjobb hírű és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező 
különféle kutatókból, mérnökökből és 
elméleti szakemberekből álló Tudományos 
Tanács irányít. Az EKT a tehetségek és 
ötletek nagyobb kínálatából meríthet, mint 
bármelyik nemzeti rendszer, a kiválóságot 
oly módon erősítve, hogy a verseny a 
legjobb kutatók és a legjobb ötletek között 
dől el.

Or. en

Módosítás 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatás jelentős közvetlen hatást fejt ki: 
ismereteink határainak kitolásával új és sok 
esetben nem várt tudományos és
technológiai eredmények születhetnek, 
illetve új kutatási területek nyílhatnak meg. 
Ez cserébe az innovációt és a vállalkozói 
leleményességet inspiráló, a társadalmi 
kihívások kezelésére szolgáló, gyökeresen 
új ötleteket hozhat magával. Az EKT a 
fentieken túlmenően jelentős strukturális 

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatásnak jelentős közvetlen hatást kell 
kifejtenie: ismereteink határainak 
kitolásával új és sok esetben nem várt 
tudományos, technológiai és társadalmi
eredmények születhetnek, illetve új 
kutatási területek nyílhatnak meg. Ez 
cserébe az innovációt és a vállalkozói 
leleményességet inspiráló, a társadalmi 
kihívások kezelésére szolgáló, gyökeresen 
új ötleteket hozhat magával. Az EKT a 
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hatást is kifejt azáltal, hogy az egyes 
kutatók és cselekvések számára nyújtott 
közvetlen támogatás mellett javítja az 
európai kutatási rendszer színvonalát. Az 
EKT által finanszírozott cselekvések és 
kutatók ösztönző célokat tűznek ki az 
európai felderítő kutatás elé, világszinten 
növelve annak ismertségét, valamint 
munkahelyként és munkaterületként 
fokozva vonzerejét az élvonalbeli kutatók 
körében. Az EKT által finanszírozott 
kutatók foglalkoztatása jelentette presztízs 
felszítja az európai egyetemek és 
kutatószervezetek közötti versenyt, hogy a 
lehető legvonzóbb feltételeket kínálják a 
legjobb kutatók számára, közvetett módon 
pedig segíthet számukra saját viszonylagos 
erősségeik és hiányosságaik felmérésében 
és a reformok végrehajtásában.

fentieken túlmenően jelentős strukturális 
hatást is kifejt azáltal, hogy az egyes 
kutatók és cselekvések számára nyújtott 
közvetlen támogatás mellett javítja az 
európai kutatási rendszer színvonalát. Az 
EKT által finanszírozott cselekvések és 
kutatók ösztönző célokat tűznek ki az 
európai felderítő kutatás elé, világszinten 
növelve annak ismertségét, valamint 
munkahelyként és munkaterületként 
fokozva vonzerejét az élvonalbeli kutatók 
körében. Az EKT által finanszírozott 
kutatók foglalkoztatása jelentette presztízs 
felszítja az európai egyetemek és 
kutatószervezetek közötti versenyt, hogy a 
lehető legvonzóbb feltételeket kínálják a 
legjobb kutatók számára, közvetett módon 
pedig segíthet számukra saját viszonylagos 
erősségeik és hiányosságaik felmérésében 
és a reformok végrehajtásában.

Or. en

Indokolás

Soha sem szabad elfelejteni a magas színvonalú csúcskutatást a társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok terén. 

Módosítás 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elmúlt 10 évben, az EKT létrehozása 
óta csökkent az USA és az uniós országok 
kutatási teljesítménye közötti eltérés. Az 
EKT az összes európai kutatás viszonylag 
kis százalékát finanszírozza, de arányait 
tekintve mégis jóval nagyobb tudományos 
hatást ér el. Az EKT által támogatott 
kutatások átlagos impaktfaktora a világ 
első számú kutatóegyetemeinek szintjével 
vetekszik. Az EKT kutatási teljesítménye 
rendkívül magas a világ legnagyobb 

Az EKT az összes európai kutatás 
viszonylag kis százalékát finanszírozza, de 
arányait tekintve mégis jóval nagyobb 
tudományos hatást ér el. Az EKT által 
támogatott kutatások átlagos impaktfaktora 
a világ első számú kutatóegyetemeinek 
szintjével vetekszik. Az EKT kutatási 
teljesítménye a világ legnagyobb 
kutatásfinanszírozóinak teljesítményéhez 
hasonlítható, sőt egyes esetekben felül is 
múlja azt. Az EKT rengeteg felderítő 
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kutatásfinanszírozóihoz képest. Az EKT 
rengeteg felderítő kutatást finanszíroz 
számos olyan kutatási területen, ahol a 
legnagyobb idézettséget sikerült elérni, 
ideértve a rohamosan fejlődő területek is. 
Bár az EKT a határkutatásra irányul, 
mégis számos szabadalomhoz vezetett. 

kutatást finanszíroz számos olyan kutatási 
területen, ahol a legnagyobb idézettséget 
sikerült elérni, ideértve a rohamosan 
fejlődő területek is.

Or. en

Indokolás

Mivel az EKT által támogatottak száma a kutatói populációhoz viszonyítva alacsony, őszintén 
szólva irreálisnak tűnik, hogy az EKT létrehozásának rendszerszintű hatást tulajdonítanak az 
EU és az USA kutatási teljesítményének egymáshoz közelítése tekintetében. 

Módosítás 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyértelműen bizonyítható tehát, hogy 
pályázati felhívásai révén az EKT kiváló 
kutatókat vonz és finanszíroz, valamint 
hogy az EKT cselekvései a feltörekvő 
területeken jelentős mértékben járulnak 
hozzá a világ legjelentősebb és legnagyobb 
hatást kifejtő kutatási eredményeihez, 
áttöréseket és jelentős előrelépéseket érve 
el. Az EKT által támogatottak munkája 
szintén rendkívül sok tudományterületet 
fed le, továbbá az EKT által támogatottak 
nemzetközi szintű együttműködést 
folytatnak, eredményeiket pedig az összes 
kutatási területen nyíltan közzéteszik, 
ideértve a társadalom- és 
bölcsészettudományokat is.

Egyértelműen bizonyítható tehát, hogy 
pályázati felhívásai révén az EKT kiváló 
kutatókat vonz és finanszíroz, valamint 
hogy az EKT cselekvései a feltörekvő 
területeken jelentős mértékben járulnak 
hozzá a világ legjelentősebb és legnagyobb 
hatást kifejtő kutatási eredményeihez, 
áttöréseket és jelentős előrelépéseket érve 
el. Az EKT által támogatottak nemzetközi 
szintű együttműködést folytatnak, 
eredményeiket pedig az összes kutatási 
területen nyíltan közzéteszik, ideértve a 
társadalom- és bölcsészettudományokat is. 
Az EKT által támogatottak munkája 
várhatóan egyre nagyobb mértékben fog 
több tudományterületet lefedni. 

Or. en

Indokolás

Az interdiszciplinaritás ambiciózus, értékteremtésre törekvő cél, amely még távol van attól, 
hogy valósággá váljon. 
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Módosítás 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Arra is vannak már bizonyítékok, hogy az 
EKT által nyújtott támogatások hosszú 
távú hatást gyakorolnak a szakmai 
pályafutásra, a magasan képzett 
posztdoktori és doktori fokozattal
rendelkezők képzésére, az európai kutatási 
rendszer világszintű ismertségének és 
presztízsének növekedésére, valamint 
erőteljes példamutatása révén a nemzeti 
kutatási rendszerekre. Ez a hatás az EU 
egyenletes kiválósági modelljét tekintve 
felettébb hasznos, mert az, hogy valaki 
EKT-finanszírozásban részesül, a kutatási 
minőség pontosabb mutatójaként 
szolgálhat, mint az intézmény státusza 
alapján történő elismerés, illetve fel is 
válthatja azt. Ez lehetővé teszi az 
ambiciózus egyének, intézmények, régiók 
és országok számára, hogy azokat a 
kezdeményezéseket ragadják meg és 
azokat a kutatási profilokat fejlesszék, 
amelyek terén különösen erősek.

Arra is vannak már bizonyítékok, hogy az 
EKT által nyújtott támogatások hosszú 
távú hatást gyakorolnak a szakmai 
pályafutásra, a magasan képzett 
posztdoktori és doktori fokozattal 
rendelkezők képzésére, az európai kutatási 
rendszer világszintű ismertségének és 
presztízsének növekedésére, valamint 
erőteljes példamutatása révén a nemzeti 
kutatási rendszerekre. Ez a hatás az EU 
egyenletes kiválósági modelljét tekintve 
felettébb hasznos, mert az, hogy valaki 
EKT-finanszírozásban részesül, a kutatási 
minőség megbízhatóbb és egyszerűbb
mutatójaként szolgálhat, mint a jelenleg 
használt egyéb mutatók alapján történő 
elismerés, illetve fel is válthatja azt. Ez 
lehetővé teszi az ambiciózus egyének, 
intézmények, régiók és országok számára, 
hogy azokat a kezdeményezéseket ragadják 
meg és azokat a kutatási profilokat 
fejlesszék, amelyek terén különösen 
erősek.

Or. en

Indokolás

Szélesebb körben elfogadott és európaibb meghatározást kell elfogadnunk a kutatói szakmai 
pályafutási profilokra vonatkozóan (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors)

A EKT által nyújtott támogatásokat illetően javasolt nyertes alapú mutató mindenesetre az 
intézmények "státuszára" vonatkozó mutató lenne.  Ezért javasoljuk a vonatkozó mondat 
módosítását

Módosítás 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi és gazdasági 
hatással járó kutatási eredményeket hoz 
magával, amelyekhez az EKT által a 
felderítő kutatás tekintetében
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat.

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi és gazdasági 
hatással járó kutatási eredményeket hoz 
magával, amelyekhez az EKT által a 
felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Egyensúlyt kell 
teremteni az alap-, alkalmazott és a 
transzlációs kutatás és fejlesztés terén az 
új felfedezések valódi technológiákba és 
kereskedelmi termékekbe való hatékony és 
gyors átültetésének biztosítására. 

Or. en

Módosítás 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi és gazdasági 
hatással járó kutatási eredményeket hoz 
magával, amelyekhez az EKT által a 
felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat.

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint
jelentős potenciális társadalmi, környezeti
és gazdasági hatással járó kutatási 
eredményeket hoz magával, amelyekhez az 
EKT által a felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai, 
kiemelkedően tehetséges kutatók 
számának jelentős növelésére törekszik. Az 
EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a magas 
színvonalú kutatás, amely várhatóan a 
lehető legnagyobb hatással jár a 
tudomány előrehaladására.  Az EKT az 
alulról építkezés elvét követi, és előre nem 
határoz meg prioritásokat.

Or. en

Indokolás

Az "...egyedüli feltétele a tudományos kiválóság." mondat, azon túl, hogy ismét előtérbe állítja 
a "kiválóság" fogalmát - amely, mint ahogyan korábban is megállapítottuk, nem mérhető (a 
minőség azonban igen), ezért nem lehet követelmény sem -, ellentmond annak, amit más 
bekezdésekben és ezen albekezdés első részében az EKT (lehető legtágabb értelemben vett) 
hatásáról állítottunk.  Ezért javasoljuk a vonatkozó mondat módosítását. 

Módosítás 633
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi és gazdasági 
hatással járó kutatási eredményeket hoz 
magával, amelyekhez az EKT által a 
felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. 

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi, gazdasági 
és környezeti hatással járó kutatási 
eredményeket hoz magával, amelyekhez az 
EKT által a felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat.

Or. it

Indokolás

Figyelembe kell venni a környezeti dimenziót: a Horizont Európa 25%-át a környezetnek kell 
szentelni.

Módosítás 634
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 

Az EKT által finanszírozott kutatás 
várhatóan – kiváló minőségű tudományos 
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publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi és gazdasági 
hatással járó kutatási eredményeket hoz 
magával, amelyekhez az EKT által a 
felderítő kutatás tekintetében
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat.

publikációk kíséretében – előrelépésekhez 
vezet az ismeretek határán, valamint 
jelentős potenciális társadalmi, gazdasági 
és éghajlati hatással járó kutatási 
eredményeket hoz magával, amelyekhez az 
EKT által a felderítő kutatás tekintetében 
meghatározott egyértelmű és ösztönző 
célok fognak társulni Unió-, Európa- és 
világszerte. Azzal a céllal, hogy az EU 
vonzóbb környezetet teremtsen a világ 
legjobb tudósai számára, az EKT mérhető 
javulás elérésére törekszik abban a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1 %-ába eső uniós publikációk aránya, 
továbbá a támogatását élvező nem európai 
kiváló kutatók számának jelentős 
növelésére törekszik. Az EKT a 
finanszírozást jól meghatározott elvek 
szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat.

Or. en

Módosítás 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kiváló elképzelésekkel 
rendelkező pályakezdő kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

– Tökéletesített eszközök biztosítása 
a pályakezdő és pályafutásuk közepén járó
kutatók részére, hogy kialakítsák vagy 
megszilárdítsák saját kutatócsoportjukat 
és kutatási vonalaikat, és ennek révén
függetlenné válásuk támogatása szakmai 
pályafutásuk legproduktívabb 
szakaszában;

Or. en
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Módosítás 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kiváló elképzelésekkel rendelkező 
pályakezdő kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

– A kiváló elképzelésekkel 
rendelkező pályakezdő és fiatal kutatók 
támogatása függetlenné válásuk azon 
szakaszában, amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat, ideértve azt is, hogy 
tevékenységeiket a Marie Skłodowska-
Curie-cselekvésektől (MSCA) átviszik az 
EKT-hoz (EKT-előtti);

Or. en

Módosítás 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kiváló elképzelésekkel 
rendelkező pályakezdő kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

– A bármely alap- vagy alkalmazott 
kutatási területen kiváló elképzelésekkel 
rendelkező pályakezdő kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

Or. en

Módosítás 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kiváló elképzelésekkel 
rendelkező pályakezdő kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

– A kiváló elképzelésekkel 
rendelkező elismert kutatók támogatása 
függetlenné válásuk azon szakaszában, 
amikor megszilárdítják saját 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat;

Or. en

Indokolás

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Módosítás 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 2 bekezdés – 1 pont - 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tudományos lehetőségek és az 
európai tudományos igények 
figyelembevételével általános tudományos 
stratégiát dolgoz ki az EKT számára,

– a tudományos lehetőségek és az 
európai tudományos igények 
figyelembevételével általános tudományos 
stratégiát dolgoz ki az EKT számára a 
Horizont Európa stratégia tervével 
összhangban,

Or. en

Indokolás

Ez a keretprogram része, és annak is kell lennie, különben más pénzügyi forrásokkal 
rendelkező és más jogalkotási kezdeményezésen alapuló, teljesen különálló programmá válna

Módosítás 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 2 bekezdés – 2 pont - 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja, hogy az EKT-
támogatásokat a kiválóságot középpontba 
helyező, a kezdeményezést ösztönző és a 
rugalmasságot az elszámoltathatósággal 
ötvöző egyszerű és átlátható eljárások 
alapján hajtsák végre, folyamatosan 
figyelemmel kísérve a műveletek és a 
végrehajtás színvonalát;

– biztosítja, hogy az EKT-
támogatásokat a magas tudományos 
színvonalat középpontba helyező, a 
kezdeményezést ösztönző és a 
rugalmasságot az elszámoltathatósággal 
ötvöző egyszerű és átlátható eljárások 
alapján hajtsák végre, folyamatosan 
figyelemmel kísérve a műveletek és a 
végrehajtás színvonalát;

Or. en

Módosítás 641
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.3.1 pont – 2 bekezdés – 2 pont - 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felülvizsgálja és értékeli az EKT 
eredményeit, valamint az EKT által 
finanszírozott kutatások minőségét és 
hatásait, továbbá korrekciós vagy jövőbeli 
cselekvésekre vonatkozó ajánlásokat 
fogalmaz meg;

– felülvizsgálja és értékeli az EKT 
eredményeit, valamint az EKT által 
finanszírozott kutatások minőségét és 
hatásait, továbbá korrekciós vagy jövőbeli 
cselekvésekre vonatkozó ajánlásokat 
fogalmaz meg; beleértve azt is, hogy 
éghajlati relevanciát kér az olyan 
esetekben benyújtott javaslatoknál, 
amikor a program a [Keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]  6. cikkének 
(új) b) bekezdésében meghatározott, 
előirányzott éghajlati kiadás kevesebb 
mint 50%-át éri el;

Or. en

Módosítás 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.3.1 pont – 2 bekezdés – 2 pont - 4 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felülvizsgálja és értékeli az EKT 
eredményeit, valamint az EKT által 
finanszírozott kutatások minőségét és 
hatásait, továbbá korrekciós vagy jövőbeli 
cselekvésekre vonatkozó ajánlásokat 
fogalmaz meg;

– időszakonként külső
felülvizsgálatra és értékelésre nyújtja be az 
EKT eredményeit, valamint az EKT által 
finanszírozott kutatások minőségét és 
hatásait, továbbá, ennek megfelelően,
korrekciós vagy jövőbeli cselekvésekre 
vonatkozó ajánlásokat fogad el és 
iránymutatásokat határoz meg;

Or. en

Indokolás

Amint az már korábban is elhangzott, az EKT teljesítményének felülvizsgálatát és értékelését 
nem lehet magára az EKT-ra bízni.  Ez a helyes igazgatási gyakorlat alapelve. 

Módosítás 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megbízatásának időtartama alatt az EKT 
elnöke Brüsszelben tartózkodik, és 
munkaidejének nagy részét12 az EKT 
ügyeire fordítja. Az elnök a Bizottság felső 
vezetéséhez hasonló mértékű 
javadalmazásban részesül, továbbá a 
feladatai ellátásához szükséges célzott 
végrehajtó struktúrát bocsátanak a 
rendelkezésére.

Megbízatásának időtartama alatt az EKT 
elnöke Brüsszelben tartózkodik, és teljes 
munkaidejét az EKT ügyeinek szenteli. Az 
elnök a Bizottság felső vezetéséhez 
hasonló mértékű javadalmazásban részesül, 
továbbá a feladatai ellátásához szükséges 
célzott végrehajtó struktúrát bocsátanak a 
rendelkezésére.
Igazgatósági szinten nem képviselhet 
semmilyen köz- vagy magánszervezetet, és 
nem vehet részt semmilyen olyan 
tevékenységben, amely EKT-elnöki 
feladatait tekintve összeférhetetlenséghez 
vezethetne. 

_________________

12 Elvben legalább 80 %-a.

Or. en
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Módosítás 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A célzott végrehajtó struktúra a program –
EKT munkaprogramjában meghatározottak 
szerinti – adminisztratív végrehajtásának és 
megvalósításának minden vonatkozásáért 
felelős. Feladata mindenekelőtt az, hogy a 
Tudományos Tanács által megállapított 
stratégiának megfelelően végrehajtsa az 
értékelési eljárásokat, a szakmai értékelési 
és a kiválasztási folyamatokat, valamint 
biztosítsa a támogatások pénzügyi és 
tudományos irányítását. A célzott 
végrehajtó struktúra a fentiekben 
meghatározott valamennyi feladata 
elvégzésében – többek között a 
tudományos stratégiájának 
kidolgozásában, a műveletek nyomon 
követésében, az EKT eredményeinek 
felülvizsgálatában és értékelésében,
valamint tájékoztató és kommunikációs 
tevékenységeiben – támogatja a 
Tudományos Tanácsot, hozzáférést biztosít 
a birtokában levő szükséges adatokhoz és 
dokumentumokhoz, és tevékenységeiről 
tájékoztatja a Tudományos Tanácsot.

A célzott végrehajtó struktúra a program –
EKT munkaprogramjában meghatározottak 
szerinti – adminisztratív végrehajtásának és 
megvalósításának minden vonatkozásáért 
felelős. Feladata mindenekelőtt az, hogy a 
Tudományos Tanács által megállapított 
stratégiának megfelelően végrehajtsa az 
értékelési eljárásokat, a szakmai értékelési 
és a kiválasztási folyamatokat, valamint 
biztosítsa a támogatások pénzügyi és 
tudományos irányítását. A célzott 
végrehajtó struktúra a fentiekben 
meghatározott valamennyi feladata 
elvégzésében – többek között a műveletek 
nyomon követésében, valamint tájékoztató 
és kommunikációs tevékenységeiben –
támogatja a Tudományos Tanácsot, 
hozzáférést biztosít a birtokában levő 
szükséges adatokhoz és 
dokumentumokhoz, és tevékenységeiről 
tájékoztatja a Tudományos Tanácsot.

Or. en

Indokolás

A DIS részvétele az "EKT tudományos stratégiájának kidolgozásában" teljesen inadekvátnak 
tűnik.  Ezenkívül -amint azt már mondtuk - az EKT teljesítményének felülvizsgálatát és 
értékelését külső szervre kell bízni.

Módosítás 645
Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja a célzott végrehajtó 
struktúra folytonosságát és a feladatoknak 
és a felelősségi köröknek a célzott 
végrehajtó struktúra hatáskörébe utalását, 
figyelembe véve a Tudományos Tanács 
álláspontját,

– nyomon követi a célzott végrehajtó 
struktúra folytonosságát, és biztosítja a 
feladatoknak és a felelősségi köröknek a 
célzott végrehajtó struktúra hatáskörébe 
utalását, figyelembe véve a Tudományos 
Tanács álláspontját,

Or. en

Módosítás 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Tudományos Tanács 
állásfoglalásainak figyelembevételével 
biztosítja a munkaprogram, a végrehajtás 
módszertanára vonatkozó állásfoglalások 
és a szükséges végrehajtási szabályok 
időben történő elfogadását, ideértve a 
pályázatok benyújtására vonatkozó EKT-
szabályokat és az EKT 
támogatásimegállapodás-mintáját is;

– a Tudományos Tanács 
állásfoglalásainak és a Horizont Európa 
stratégiai terv figyelembevételével 
biztosítja a munkaprogram, a végrehajtás 
módszertanára vonatkozó állásfoglalások 
és a szükséges végrehajtási szabályok 
időben történő elfogadását, ideértve a 
pályázatok benyújtására vonatkozó EKT-
szabályokat és az EKT 
támogatásimegállapodás-mintáját is;

Or. en

Módosítás 647
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – 1 bekezdés – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kutatási keretprogram átfogó 
végrehajtásáért felelős szervként nyomon 
követi a célzott végrehajtó struktúrát.

– a kutatási keretprogram átfogó 
végrehajtásáért felelős szervként nyomon 
követi a célzott végrehajtó struktúrát, 
valamint a teljesítményt az éghajlatra 
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vonatkozó 50 %-os előirányzott kiadás 
tekintetében a [Keretprogram 
létrehozásáról szóló rendelet]  6. cikkének 
(új) b) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – 1 bekezdés – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kutatási keretprogram átfogó 
végrehajtásáért felelős szervként nyomon 
követi a célzott végrehajtó struktúrát.

– a kutatási keretprogram átfogó 
végrehajtásáért felelős szervként nyomon 
követi a Tudományos Tanács 
tevékenységét és a célzott végrehajtó 
struktúrát.

Or. en

Módosítás 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának olyan jól képzett és rugalmas 
humántőke-alapra van szüksége a kutatás 
és innováció terén, amely könnyedén képes 
alkalmazkodni a fenntartható 
megoldásokhoz, egyúttal könnyen 
megtalálja ezeket a megoldásokat a 
jövőbeli kihívásokra, például az Európát 
érintő jelentős demográfiai változásokra. A 
kiválóság érdekében a kutatóknak 
mobilnak kell lenniük, több országot, 
ágazatot és tudományágat érintve kell 
együttműködniük és terjeszteniük az 
ismereteket, hogy az ismeretek és 

Európának olyan, számát tekintve jelentős, 
jól képzett és rugalmas humán 
erőforrásokra van szüksége a kutatás és 
innováció terén, amely könnyedén képes 
alkalmazkodni a fenntartható
megoldásokhoz, egyúttal könnyen 
megtalálja ezeket a megoldásokat a
jelenlegi és jövőbeli társadalmi
kihívásokra, mint például az Európát érintő 
jelentős demográfiai változásokat illetően.
A legmagasabb minőség érdekében a 
kutatóknak mobilnak kell lenniük, több 
országot, ágazatot és tudományágat érintve 
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készségek megfelelő kombinációjával 
megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 
és támogassák az innovációt.

kell együttműködniük és terjeszteniük az 
ismereteket, hogy az ismeretek és 
készségek megfelelő kombinációjával 
megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 
és támogassák az innovációt.

Or. en

Módosítás 650
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának olyan jól képzett és rugalmas 
humántőke-alapra van szüksége a kutatás 
és innováció terén, amely könnyedén képes 
alkalmazkodni a fenntartható 
megoldásokhoz, egyúttal könnyen 
megtalálja ezeket a megoldásokat a 
jövőbeli kihívásokra, például az Európát 
érintő jelentős demográfiai változásokra. A 
kiválóság érdekében a kutatóknak 
mobilnak kell lenniük, több országot, 
ágazatot és tudományágat érintve kell 
együttműködniük és terjeszteniük az 
ismereteket, hogy az ismeretek és 
készségek megfelelő kombinációjával 
megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 
és támogassák az innovációt.

Európának olyan jól képzett és rugalmas 
humántőke-alapra van szüksége a kutatás 
és innováció terén, amely könnyedén képes 
alkalmazkodni a fenntartható 
megoldásokhoz, egyúttal könnyen 
megtalálja ezeket a megoldásokat a 
jövőbeli kihívásokra, például az Európát 
érintő jelentős demográfiai változásokra. A 
kiválóság érdekében a kutatóknak 
mobilnak kell lenniük, teljes hozzáféréssel 
kell rendelkezniük a magas színvonalú 
infrastruktúrához, több országot, ágazatot 
és tudományágat érintve kell 
együttműködniük és terjeszteniük az 
ismereteket, hogy az ismeretek és 
készségek megfelelő kombinációjával 
megbirkózzanak a társadalmi kihívásokkal 
és támogassák az innovációt.

Or. en

Módosítás 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés - 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak között, valamint a női kutatók 
mobilitása akadályainak felszámolására 
irányuló egyedi intézkedéseket 
tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit, 
valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat. Ezen túlmenően 
tovább kell javítani a kutatók 
munkavégzési feltételeit az Európai 
Kutatási Térségben, hogy minél szélesebb 
körben valósuljon meg a kiválóság 
terjesztése. E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit, 
valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat.
E cél elérése érdekében figyelmet kell 
szentelni a családi élet és a munka közötti 
egyensúlyt elősegítő programoknak, 
többek között nagyobb rugalmasságot 
biztosítva a mindkét nembeli kutatók 
számára a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének megkönnyítése 
érdekében. A nemek közötti teljes körű 
egyenlőség garantálása minden 
ágazatban, beleértve a tudományt, a 
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technológiát és az innovációt is, alapvető 
feltétele a globális gazdasági fejlődésnek.
Ezen túlmenően, a szinergiák biztosítása
és a kiválóság minél szélesebb körű 
terjesztése érdekében a kiválósági pecsétet 
továbbra is alkalmazni kell a Marie 
Skłodowska-Curie-cselekvések keretében 
kiírt felhívásokra. tovább kell javítani a 
kutatók munkavégzési feltételeit az 
Európai Kutatási Térségben, a K&I 
keretprogramok projektjeiben részt vevő 
uniós tagállamokból származó kutatók 
közötti javadalmazási különbség kezelése 
révén.  E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

Or. en

Módosítás 653
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit, 

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit, 
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valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat. Ezen túlmenően 
tovább kell javítani a kutatók 
munkavégzési feltételeit az Európai 
Kutatási Térségben, hogy minél szélesebb 
körben valósuljon meg a kiválóság 
terjesztése. E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat. E cél elérése 
érdekében figyelmet kell fordítani a 
családi élet és a munka közötti egyensúlyt 
elősegítő rendszerekre.  A nemek közötti 
teljes körű egyenlőség garantálása 
minden ágazatban, beleértve a tudományt, 
a technológiát és az innovációt is, 
alapvető feltétele a globális gazdasági 
fejlődésnek. Ezen túlmenően tovább kell 
javítani a kutatók munkavégzési feltételeit 
az Európai Kutatási Térségben, hogy minél 
szélesebb körben valósuljon meg a 
kiválóság terjesztése. E tekintetben 
szorosabb kapcsolatokra van szükség, 
különösen az Európai Oktatási Térséggel 
(EEdA), az Európai Regionális Fejlesztési 
Alappal (ERFA) és az Európai Szociális 
Alappal (ESZA).

Or. en

Módosítás 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit, 

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak fokoznia kell
arra irányuló törekvéseit, hogy több fiatal 
nő és férfi számára tegye vonzóvá a 
kutatási pályát, Európába vonzza a 
harmadik országok kutatóit, valamint 
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valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat. Ezen túlmenően 
tovább kell javítani a kutatók 
munkavégzési feltételeit az Európai 
Kutatási Térségben, hogy minél szélesebb 
körben valósuljon meg a kiválóság 
terjesztése. E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

megtartsa saját kutatóit, és reintegrálja 
Európában a kontinensen kívül dolgozó 
európai kutatókat. Ezen túlmenően tovább 
kell javítani a kutatók munkavégzési 
feltételeit az Európai Kutatási Térségben, 
hogy minél szélesebb körben valósuljon 
meg a kiválóság terjesztése, valamint a 
magas színvonalú kutatási és innovációs 
programokban és tevékenységekben való 
részvétel. E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

Or. en

Módosítás 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, Európába 
vonzza a harmadik országok kutatóit,
valamint megtartsa saját kutatóit, és 
reintegrálja Európában a kontinensen kívül 
dolgozó európai kutatókat. Ezen túlmenően 
tovább kell javítani a kutatók 
munkavégzési feltételeit az Európai 

Európa a tudomány egyik vezető 
központja: több ezer egyetemén, 
kutatóközpontjaiban és a világ élvonalában 
lévő vállalatainál mintegy 1,8 millió kutató 
dolgozik. Becslések szerint azonban az 
Uniónak 2027-ig legalább egymillió új 
kutatót kell képeznie és foglalkoztatnia 
annak érdekében, hogy elérje a kutatási és 
innovációs beruházások növeléséhez 
meghatározott célokat. Ez az igény a nem 
tudományos ágazatban különösen 
szembetűnő. Az Uniónak meg kell 
erősítenie arra irányuló törekvéseit, hogy 
több fiatal nő és férfi számára tegye 
vonzóvá a kutatási pályát, megtartsa saját 
kutatóit, és reintegrálja Európában a 
kontinensen kívül dolgozó európai 
kutatókat. Ezen túlmenően tovább kell 
javítani a kutatók munkavégzési feltételeit 
az Európai Kutatási Térségben, hogy minél 
szélesebb körben valósuljon meg a 
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Kutatási Térségben, hogy minél szélesebb 
körben valósuljon meg a kiválóság 
terjesztése. E tekintetben szorosabb 
kapcsolatokra van szükség, különösen az 
Európai Oktatási Térséggel (EEdA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alappal 
(ERFA) és az Európai Szociális Alappal 
(ESZA).

kiválóság terjesztése. E tekintetben 
szorosabb kapcsolatokra van szükség, 
különösen az Európai Oktatási Térséggel 
(EEdA), az Európai Regionális Fejlesztési 
Alappal (ERFA) és az Európai Szociális 
Alappal (ESZA).

Or. en

Módosítás 656
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
(MSCA) teljesen alulról építkező, kiváló 
kutatást helyezik a középpontba, és az 
alapkutatástól a piaci bevezetésen át az 
innovációs szolgáltatásokig minden 
kutatási és innovációs terület számára 
nyitva állnak. Idetartoznak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződésben (Euratom-
szerződés) érintett kutatási területek. Ha 
külön igény merül fel, és kiegészítő 
finanszírozási források válnak elérhetővé, a 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
(MSCA) meghatározott tevékenységekre 
irányulhatnak sajátos kihívások (beleértve 
az azonosított küldetéseket), kutatási és 
innovációs intézménytípusok vagy 
földrajzi helyek vonatkozásában annak 
érdekében, hogy reagálni lehessen a 
készségek, a kutatóképzés, a 
karrierfejlesztés és a tudásmegosztás terén 
fennálló európai igények változásaira.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
(MSCA) teljesen alulról építkező, kiváló 
kutatást helyezik a középpontba, és az 
alapkutatástól a piaci bevezetésen át az 
innovációs szolgáltatásokig minden 
kutatási és innovációs terület számára 
nyitva állnak. Idetartoznak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződésben (Euratom-
szerződés) érintett kutatási területek. 
Ennek érdekében hozzáférhetővé vált 
további finanszírozási forrásokat kell 
felhasználni.

Or. en
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Módosítás 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
(MSCA) teljesen alulról építkező, kiváló
kutatást helyezik a középpontba, és az 
alapkutatástól a piaci bevezetésen át az 
innovációs szolgáltatásokig minden 
kutatási és innovációs terület számára 
nyitva állnak. Idetartoznak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződésben (Euratom-
szerződés) érintett kutatási területek. Ha 
külön igény merül fel, és kiegészítő 
finanszírozási források válnak elérhetővé, a 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
meghatározott tevékenységekre 
irányulhatnak sajátos kihívások (beleértve 
az azonosított küldetéseket), kutatási és 
innovációs intézménytípusok vagy 
földrajzi helyek vonatkozásában annak 
érdekében, hogy reagálni lehessen a 
készségek, a kutatóképzés, a 
karrierfejlesztés és a tudásmegosztás terén 
fennálló európai igények változásaira.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
(MSCA) a magas színvonalú, alulról 
építkező kutatást helyezik a középpontba, 
és az alapkutatástól a piaci bevezetésen át 
az innovációs szolgáltatásokig minden 
terület számára nyitva állnak. Idetartoznak 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésben 
(Euratom-szerződés) érintett kutatási 
területek. Ha külön igény merül fel, és 
kiegészítő finanszírozási források válnak 
elérhetővé, a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések meghatározott 
tevékenységekre irányulhatnak sajátos 
kihívások (beleértve az azonosított 
küldetéseket), kutatási és innovációs 
intézménytípusok vagy földrajzi helyek 
vonatkozásában annak érdekében, hogy 
reagálni lehessen a készségek, a 
kutatóképzés, a karrierfejlesztés és a 
tudásmegosztás terén fennálló európai 
igények változásaira.

Or. en

Módosítás 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés - 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
a pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
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kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok, amelyek a kutatók számára 
lehetővé teszik kutatói önéletrajzuk 
gazdagítását. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt fejlődni és 
javulni fognak a posztgraduális képzésben 
részt vevő fiatal kutatók 
karrierlehetőségei.

Or. en

Módosítás 659
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
legmegfelelőbb uniós szintű eszközök 
ahhoz, hogy Európába vonzzuk a harmadik 
országok kutatóit, ezért jelentősen 
hozzájárulnak a nemzetközi kutatási és 
innovációs együttműködéshez. A 
bizonyítékok azt mutatják, hogy a Marie 
Skłodowska-Curie-cselekvések az 
egyéneknek és a szervezeteknek kínált 
előnyök és a rendszerszintű pozitív hatásai 
mellett nagy hatást eredményező és áttörést 
jelentő kutatási eredményekhez vezetnek, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
társadalmi és stratégiai kihívások 
kezeléséhez. A humántőkébe való hosszú 
távú beruházások megtérülnek, amint azt 
azon Nobel-díjasok száma is jelzi, akik 
vagy Marie Skłodowska-Curie-
ösztöndíjasok vagy -szakvezetők voltak.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
legmegfelelőbb uniós szintű eszközök 
ahhoz, hogy Európába vonzzuk a harmadik 
országok kutatóit, ezért jelentősen 
hozzájárulnak az európai tudományos és 
gazdasági versenyképességhez, valamint a 
nemzetközi kutatási és innovációs 
együttműködéshez. A bizonyítékok azt 
mutatják, hogy a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések az egyéneknek és a 
szervezeteknek kínált előnyök és a 
rendszerszintű pozitív hatásai mellett nagy 
hatást eredményező és áttörést jelentő 
kutatási eredményekhez vezetnek, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
társadalmi és stratégiai kihívások 
kezeléséhez. A humántőkébe való hosszú 
távú beruházások megtérülnek, amint azt 
azon Nobel-díjasok száma is jelzi, akik 
vagy Marie Skłodowska-Curie-
ösztöndíjasok vagy -szakvezetők voltak.

Or. en
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Módosítás 660
Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
legmegfelelőbb uniós szintű eszközök 
ahhoz, hogy Európába vonzzuk a harmadik 
országok kutatóit, ezért jelentősen 
hozzájárulnak a nemzetközi kutatási és 
innovációs együttműködéshez. A 
bizonyítékok azt mutatják, hogy a Marie 
Skłodowska-Curie-cselekvések az 
egyéneknek és a szervezeteknek kínált 
előnyök és a rendszerszintű pozitív hatásai 
mellett nagy hatást eredményező és áttörést 
jelentő kutatási eredményekhez vezetnek, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
társadalmi és stratégiai kihívások 
kezeléséhez. A humántőkébe való hosszú 
távú beruházások megtérülnek, amint azt 
azon Nobel-díjasok száma is jelzi, akik 
vagy Marie Skłodowska-Curie-
ösztöndíjasok vagy -szakvezetők voltak.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések, 
az EKT-val együtt, legmegfelelőbb uniós 
szintű eszközök ahhoz, hogy Európába 
vonzzuk a harmadik országok kutatóit, 
ezért jelentősen hozzájárulnak a 
nemzetközi kutatási és innovációs 
együttműködéshez. A bizonyítékok azt 
mutatják, hogy a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések az egyéneknek és a 
szervezeteknek kínált előnyök és a 
rendszerszintű pozitív hatásai mellett nagy 
hatást eredményező és áttörést jelentő 
kutatási eredményekhez vezetnek, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
társadalmi és stratégiai kihívások 
kezeléséhez. A humántőkébe való hosszú 
távú beruházások megtérülnek, amint azt 
azon Nobel-díjasok száma is jelzi, akik 
vagy Marie Skłodowska-Curie-
ösztöndíjasok vagy -szakvezetők voltak.

Or. en

Módosítás 661
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos munkatársak, illetve a 
tudományos és nem tudományos ágazatok 
fogadó szervezetei közötti globális kutatási 
verseny, valamint a magas szintű tudás 
megteremtése és országok, ágazatok és 
tudományterületek közötti megosztása 
révén a Marie Skłodowska-Curie-

A tudományos munkatársak, illetve a 
tudományos és nem tudományos ágazatok 
fogadó szervezetei közötti globális kutatási 
verseny, valamint a magas szintű tudás 
megteremtése és országok, ágazatok és 
tudományterületek közötti megosztása 
révén a Marie Skłodowska-Curie-
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cselekvések elsősorban a „Foglalkoztatás, 
növekedés és beruházás” elnevezésű 
menetrendben, az Unió kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiájában megfogalmazott célokhoz, 
valamint az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljaihoz járulnak hozzá.

cselekvések elsősorban a „Foglalkoztatás, 
növekedés és beruházás” elnevezésű 
menetrendben, az Unió kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális 
stratégiájában megfogalmazott célokhoz, 
az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz, 
valamint az EU Párizsi Megállapodásban 
tett kötelezettségvállalásaihoz járulnak 
hozzá.

Or. en

Módosítás 662
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósítható meg: 
figyelmet kell szentelni a magasan képzett 
kutatók új generációjának, támogatást kell 
adni az európai és Európán kívüli 
feltörekvő tehetségeknek; elő kell 
mozdítani az új ismeretek és ötletek 
európai politikákba, gazdaságba és 
társadalomba való beillesztését és 
alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 
tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 
tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 
meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 
együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
foglalkoztatási feltételek és a minden 
kutató számára nyitott munkaerő-felvétel 
tekintetében.

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósítható meg: 
figyelmet kell szentelni a magasan képzett 
kutatók új generációjának, támogatást kell 
adni az európai és Európán kívüli 
feltörekvő tehetségeknek, különösen a 
szakmai pályafutásuk kezdetén álló 
kutatóknak; szintén különös figyelmet kell 
fordítani az Európába migránsként 
újonnan érkezett, magas képzettséggel 
rendelkező kutatóknak, akiknek 
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a 
lehető leggyorsabban beilleszkedjenek az 
európai tudományos közösségbe és 
szervezetekbe;  elő kell mozdítani az új 
ismeretek és ötletek európai politikákba, 
gazdaságba és társadalomba való 
beillesztését és alkalmazását, egyebek 
mellett hatékonyabb tudományos 
párbeszéd és a nyilvánosság tájékoztatását 
szolgáló intézkedések révén; meg kell 
könnyíteni a kutatószervezetek 
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együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
foglalkoztatási feltételek és a minden 
kutató számára nyitott munkaerő-felvétel 
tekintetében, különös figyelmet fordítva 
azokra a tudósokra és kutatókra, akik 
migránsként újonnan érkeztek Európába.

Or. en

Módosítás 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósítható meg: 
figyelmet kell szentelni a magasan képzett 
kutatók új generációjának, támogatást kell 
adni az európai és Európán kívüli 
feltörekvő tehetségeknek; elő kell 
mozdítani az új ismeretek és ötletek 
európai politikákba, gazdaságba és 
társadalomba való beillesztését és 
alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 
tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 
tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 
meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 
együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
foglalkoztatási feltételek és a minden 
kutató számára nyitott munkaerő-felvétel 
tekintetében.

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósítható meg: 
figyelmet kell szentelni a magasan képzett 
kutatók új generációjának, támogatást kell 
adni az európai és Európán kívüli 
feltörekvő tehetségeknek; elő kell 
mozdítani az új ismeretek és ötletek 
európai politikákba, gazdaságba és
társadalomba való beillesztését és 
alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 
tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 
tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 
meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 
együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, biztosítani kell a 
munkavállalói jogokat, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
és nem bizonytalan foglalkoztatási 
feltételek és a minden kutató számára 
nyitott munkaerő-felvétel tekintetében.



PE625.595v01-00 66/97 AM\1159886HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósítható meg: 
figyelmet kell szentelni a magasan képzett 
kutatók új generációjának, támogatást kell 
adni az európai és Európán kívüli 
feltörekvő tehetségeknek; elő kell 
mozdítani az új ismeretek és ötletek 
európai politikákba, gazdaságba és 
társadalomba való beillesztését és 
alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 
tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 
tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 
meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 
együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
foglalkoztatási feltételek és a minden 
kutató számára nyitott munkaerő-felvétel 
tekintetében.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 
Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 
versenyképesebb legyen, és a globális 
színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 
következőképpen valósul meg: figyelmet 
kell szentelni a magasan képzett kutatók új 
generációjának, támogatást kell adni az 
európai és Európán kívüli feltörekvő 
tehetségeknek; elő kell mozdítani az új 
ismeretek és ötletek európai politikákba, 
gazdaságba és társadalomba való 
beillesztését és alkalmazását, egyebek 
mellett hatékonyabb tudományos 
párbeszéd és a nyilvánosság tájékoztatását 
szolgáló intézkedések révén; meg kell 
könnyíteni a kutatószervezetek 
együttműködését; és az Európai Kutatási 
Térségre gyakorolt határozott strukturális 
hatás révén támogatni kell egy nyitott 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 
megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 
foglalkoztatási feltételek és a minden 
kutató számára nyitott, átlátható és 
érdemen alapuló munkaerő-felvétel 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Furcsa, hogy az EKT túlzottan ambiciózus céljai "megvalósulnak", míg a Marie Skłodowska-
Curie-cselekvések ésszerű, megvalósítható és már bizonyított eredményei 
"megvalósulhatnak". 

Módosítás 665
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Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.1. A kiválóság támogatása a kutatók 
határokon, ágazatokon és 
tudományterületeken átívelő mobilitásával

2.2.1. A kiválóság támogatása a kutatók 
határokon, ágazatokon és 
tudományterületeken átívelő mobilitásával, 
a kutatási infrastruktúrához való 
hozzáférést is beleértve

Or. en

Módosítás 666
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak továbbra is referenciaként kell 
szolgálnia a kiváló kutatást illetően, és ily 
módon vonzónak kell maradnia a 
legígéretesebb – európai és nem európai –
kutatók számára karrierjük minden 
szakaszában. Ehhez lehetővé kell tenni a 
kutatók és a kutatást végző személyzet 
számára az országok, ágazatok és 
tudományterületek közötti átjárást és 
együttműködést, hogy ilyenformán kiváló 
minőségű képzésben részesüljenek és 
megfelelő lehetőségekhez jussanak 
karrierjük során. Ez elősegíti majd a 
tudományos és nem tudományos ágazat 
közötti átjárást, és ösztönözni fogja a 
vállalkozói aktivitást.

Az Uniónak továbbra is referenciaként kell 
szolgálnia a kiváló kutatást illetően, és ily 
módon vonzónak kell maradnia a 
legígéretesebb – európai és nem európai –
kutatók számára karrierjük minden 
szakaszában. Ehhez lehetővé kell tenni a 
kutatók és a kutatást végző személyzet 
számára az országok, ágazatok és 
tudományterületek közötti átjárást és 
együttműködést, továbbá lehető kell tennie 
számukra a magas színvonalú 
infrastruktúrához való hozzáférést, hogy 
ilyenformán kiváló minőségű képzésben 
részesüljenek és megfelelő lehetőségekhez 
jussanak karrierjük során. Ez elősegíti 
majd a tudományos és nem tudományos 
ágazat közötti átjárást, és ösztönözni fogja 
a vállalkozói aktivitást.

Or. en

Módosítás 667
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Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos és nem tudományos ágazatban 
egyaránt fejleszthessék készségeiket és 
építhessék tudományos karrierjüket.

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos és nem tudományos ágazatban 
egyaránt fejleszthessék készségeiket és 
építhessék tudományos karrierjüket, a 
kutatási infrastruktúrához való 
hozzáférést is beleértve.

Or. en

Módosítás 668
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos és nem tudományos ágazatban 
egyaránt fejleszthessék készségeiket és 
építhessék tudományos karrierjüket.

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos - a kutatási infrastruktúrákat 
is beleértve - és nem tudományos 
ágazatban egyaránt fejleszthessék 
készségeiket és építhessék tudományos 
karrierjüket.

Or. en

Módosítás 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos és nem tudományos ágazatban 
egyaránt fejleszthessék készségeiket és 
építhessék tudományos karrierjüket.

– Mobilitási tapasztalatok Európán 
belül és kívül a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy magas színvonalú
kutatások elvégzésére nyíljon lehetőségük, 
és a tudományos és nem tudományos 
ágazatban egyaránt fejleszthessék 
készségeiket és építhessék tudományos 
karrierjüket.

Or. en

Módosítás 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A keretprogramban alulreprezentált 
országokba irányuló mobilitási 
tapasztalatok a legjobb és legígéretesebb 
kutatók számára, állampolgárságuktól 
függetlenül, hogy kiváló kutatások 
elvégzésére nyíljon lehetőségük, és a 
tudományos és nem tudományos 
ágazatban egyaránt fejleszthessék 
készségeiket és építhessék tudományos 
karrierjüket.

Or. en

Módosítás 671
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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- annak megkönnyítése, hogy az 
Európába migránsként újonnan érkezett 
ígéretes tudósok és kutatóknak, 
állampolgárságuktól függetlenül, hogy 
kiváló kutatások elvégzésére nyíljon 
lehetőségük, és a tudományos és nem 
tudományos ágazatban egyaránt 
fejleszthessék készségeiket és építhessék 
tudományos karrierjüket.

Or. en

Módosítás 672
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek gazdasági és társadalmi haszonnal 
járnak. Ez a kutatók képzésével valósítható 
meg annak érdekében, hogy 
továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, valamint javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a szakmai 
előmenetellel kapcsolatos kilátásaikat és 
innovációs képességüket.

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek tudományos, gazdasági és 
társadalmi haszonnal járnak. Ez a kutatók 
képzésével valósítható meg annak 
érdekében, hogy továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot, 
annak megértését is beleértve, hogy 
milyen haszonnal jár, hogy a szabványok 
új termékeket és szolgáltatásokat vezetnek 
be a piacon. Mindez lehetővé teszi a 
számukra, hogy szembenézzenek a 
jelenlegi és jövőbeli globális kihívásokkal, 
és javítsák a szakmai előmenetellel 
kapcsolatos kilátásaikat és innovációs 
képességüket.

Or. en
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Módosítás 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek gazdasági és társadalmi haszonnal 
járnak. Ez a kutatók képzésével valósítható 
meg annak érdekében, hogy 
továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a szakmai 
előmenetellel kapcsolatos kilátásaikat és 
innovációs képességüket.

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek gazdasági és társadalmi haszonnal 
járnak. Ez a kutatók képzésével valósítható 
meg annak érdekében, hogy 
továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói, felelős és a 
társadalomra nyitott gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a szakmai 
előmenetellel kapcsolatos kilátásaikat és 
innovációs képességüket.

Or. en

Indokolás

Jó dolog, ha több, kutatói háttérrel rendelkező vállalkozónk van, de ugyanolyan jó dolog, ha 
magas színvonalú, kutatói háttérrel rendelkező közigazgatási szakembereik, politikusaink 
vannak. Ezért nem lehet kizárólag a "vállalkozói" gondolkodásmódra fektetni a hangsúlyt.  A 
kutatóknak a társadalom egészét le kell fedniük. 

Módosítás 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak a készségek megfelelő Az Uniónak a készségek megfelelő 
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kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek gazdasági és társadalmi haszonnal 
járnak. Ez a kutatók képzésével valósítható 
meg annak érdekében, hogy 
továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a 
szakmai előmenetellel kapcsolatos 
kilátásaikat és innovációs képességüket.

kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek tudományos, gazdasági és 
társadalmi haszonnal járnak. Ez a kutatók 
képzésével valósítható meg annak 
érdekében, hogy továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
társadalmi kihívásokkal, és javítsák a 
szakmai előmenetellel kapcsolatos 
kilátásaikat és innovációs képességüket.

Or. en

Módosítás 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek gazdasági és társadalmi haszonnal 
járnak. Ez a kutatók képzésével valósítható 
meg annak érdekében, hogy 
továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a szakmai 
előmenetellel kapcsolatos kilátásaikat és 

Az Uniónak a készségek megfelelő 
kombinációjával rendelkező, erős, 
rugalmas és kreatív humánerőforrás-alapra 
van szüksége, hogy megfeleljen a jövőbeli 
munkaerőpiaci igényeknek, újításokkal 
álljon elő és olyan termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsa az ismereteket, 
amelyek tudományos, gazdasági és 
társadalmi haszonnal járnak. Ez a kutatók 
képzésével valósítható meg annak 
érdekében, hogy továbbfejlesszék kutatási 
kulcskompetenciájukat, egyúttal javítsák 
transzverzális készségeiket, például a 
kreatív és vállalkozói gondolkodásmódot. 
Mindez lehetővé teszi a számukra, hogy 
szembenézzenek a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívásokkal, és javítsák a szakmai 
előmenetellel kapcsolatos kilátásaikat és 
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innovációs képességüket. innovációs képességüket.

Or. en

Módosítás 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Képzési programok a kutatók 
számára, amelyek sokrétű készségekkel 
ruházzák fel őket a jelenlegi és jövőbeli 
globális kihívások kezeléséhez.

– Képzési programok a kutatók 
számára, amelyek sokrétű készségekkel 
ruházzák fel őket a jelenlegi és jövőbeli 
társadalmi kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.3. A humán tőke és a 
készségfejlesztés megerősítése az Európai 
Kutatási Térségben

2.2.3. A humán erőforrások és a 
készségfejlesztés megerősítése az Európai 
Kutatási Térségben

Or. en

Módosítás 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiválóság előmozdítása, a kutatást végző A kiválóság előmozdítása, a kutatást végző 



PE625.595v01-00 74/97 AM\1159886HU.docx

HU

szervezetek közötti együttműködés 
növelése és a pozitív strukturáló hatás 
megteremtése érdekében szélesebb körben 
kell elterjednie az Európai Kutatási 
Térségen belül a nagy színvonalú képzési 
normáknak, a jó munkakörülményeknek és 
a hatékony kutatói karrierfejlesztésnek. 
Mindez segíteni fogja a kutatási képzési 
programok és rendszerek korszerűsítését 
vagy bővítését, valamint világszinten 
növelni fogja az intézmények vonzerejét.

szervezetek közötti együttműködés 
növelése és a pozitív strukturáló hatás 
megteremtése érdekében szélesebb körben 
kell elterjednie az Európai Kutatási 
Térségen belül a nagy színvonalú képzési 
normáknak, a jó munkakörülményeknek -
mint az egyenlő javadalmazás minden 
szinten valamennyi európai országban -,
és a hatékony kutatói karrierfejlesztésnek. 
Mindez segíteni fogja a kutatási képzési 
programok és rendszerek korszerűsítését 
vagy bővítését, valamint világszinten 
növelni fogja az intézmények vonzerejét.

Or. en

Módosítás 679
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.3 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Képzési programok a kiválóság 
előmozdítása és a bevált módszerek 
terjesztése érdekében az intézményeken és 
a kutatási és innovációs rendszereken
átívelő módon;

– Képzési programok - szükség 
esetén az EIT oktatási tevékenységeit 
kiegészítve - a kiválóság előmozdítása és a 
bevált módszerek terjesztése érdekében az 
intézményeken és a kutatási és innovációs 
rendszereken átívelő módon;

Or. en

Módosítás 680
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentősen meg kell erősíteni uniós, 
regionális és nemzeti szinten a kutatási és 
innovációs rendszerek és programok 

Jelentősen meg kell erősíteni uniós, 
regionális és nemzeti szinten a kutatási és 
innovációs rendszerek és programok 
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közötti szinergiákat. Ez különösen az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) és más uniós programok –
nevezetesen az ESZA+ – szinergiái és 
kiegészítő jellege révén érhető el, többek 
között kiválósági pecsét segítségével.

közötti szinergiákat. Ez különösen az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) és más uniós programok –
nevezetesen az ESZA+ – szinergiái és 
kiegészítő jellege révén érhető el, többek 
között kiválósági pecsét segítségével. A 
programok közötti szinergiák 
kihasználása érdekében ésszerűsíteni és 
egyszerűsíteni kell a szabályokat.

Or. en

Módosítás 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentősen meg kell erősíteni uniós, 
regionális és nemzeti szinten a kutatási és 
innovációs rendszerek és programok 
közötti szinergiákat. Ez különösen az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) és más uniós programok –
nevezetesen az ESZA+ – szinergiái és 
kiegészítő jellege révén érhető el, többek 
között kiválósági pecsét segítségével.

Jelentősen meg kell erősíteni uniós, 
regionális és nemzeti szinten a kutatási és 
innovációs rendszerek és programok 
közötti szinergiákat. Ez különösen az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) és más uniós programok –
nevezetesen az ESZA+ – szinergiái és 
kiegészítő jellege, és különösen kölcsönös 
átjárhatósága révén érhető el, többek 
között például a kiválósági pecsét 
megközelítés segítségével.

Or. en

Módosítás 682
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program tevékenységeinek tudatosítását 
és a kutatók elismertségét javítani kell 

A program tevékenységeinek tudatosítását 
és a kutatók elismertségét javítani kell 
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uniós szinten és azon túl annak érdekében, 
hogy javítsuk a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések globális arculatát, jobban 
megértsük, milyen hatással van a 
munkájuk a polgárok mindennapi életére, 
és hogy ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy 
kutatói karriert válasszanak. Mindez az 
ismeretek és gyakorlatok megfelelőbb 
terjesztése, kiaknázása és népszerűsítése 
révén valósítható meg.

uniós szinten és azon túl annak érdekében, 
hogy javítsuk a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések globális arculatát, jobban 
megértsük, milyen hatással van a 
munkájuk a polgárok mindennapi életére, 
és hogy ösztönözzük a fiatalokat -
különösen a nőket és az újonnan érkezett 
migránsokat - arra, hogy kutatói karriert 
válasszanak. Mindez az ismeretek és 
gyakorlatok megfelelőbb terjesztése, 
kiaknázása és népszerűsítése révén 
valósítható meg.

Or. en

Módosítás 683
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.5 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A nyilvánosság tájékoztatására 
irányuló intézkedések a kutatási karrier 
iránti érdeklődés élénkítése érdekében, 
különösen a fiatalok körében;

– A nyilvánosság tájékoztatására 
irányuló intézkedések a kutatási karrier 
iránti érdeklődés élénkítése érdekében, 
különösen a fiatalok, és elsősorban a nők 
és az újonnan érkezett migránsok
körében;

Or. en

Módosítás 684
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.5 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az ismeretek terjesztése és 
tudásklaszterek létrehozása projekteken 
átívelő együttműködés és egyéb 

– Az ismeretek terjesztése és 
tudásklaszterek létrehozása projekteken 
átívelő együttműködés, a nemzeti 



AM\1159886HU.docx 77/97 PE625.595v01-00

HU

hálózatépítő tevékenységek, például 
öregdiák-szolgáltatások révén.

kapcsolattartó pont projektek és egyéb 
hálózatépítő tevékenységek, például 
öregdiák-szolgáltatások révén.

Or. en

Módosítás 685
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.5 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az ismeretek terjesztése és 
tudásklaszterek létrehozása projekteken 
átívelő együttműködés és egyéb 
hálózatépítő tevékenységek, például 
öregdiák-szolgáltatások révén.

– Az ismeretek terjesztése és 
tudásklaszterek létrehozása projekteken 
átívelő együttműködés, nemzeti 
kapcsolattartó pont projektek és egyéb 
hálózatépítő tevékenységek, például 
öregdiák-szolgáltatások révén.

Or. en

Módosítás 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak 
a kutató- és innovációs közösségek 
számára, amelyek alapvető szerepet 
játszanak az ismerethatárok kibővítésében. 
A kutatási infrastruktúrák uniós szintű 
támogatása segít enyhíteni a szétszórt 
nemzeti kutatási infrastruktúrák és a 
tudományos kiválóságok 
elszigeteltségének jelenségét, valamint 
küzd a tudományos közösségek közötti 
alacsony ismeretáramlás ellen.

A korszerű kutatási infrastruktúrák 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak 
a kutató- és innovációs közösségek 
számára, amelyek alapvető szerepet 
játszanak az ismerethatárok kibővítésében. 
A kutatási infrastruktúrák mérettől 
független uniós szintű támogatása - a kis-
és közepes méretű és különösen az ERFA 
által finanszírozott  infrastruktúrákat is 
beleértve - segít enyhíteni a szétszórt 
nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrák és a tudományos 
kiválóságok elszigeteltségének jelenségét, 
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valamint fokozza a tudományos 
közösségek közötti ismeretáramlást.

Or. en

Módosítás 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak 
a kutató- és innovációs közösségek 
számára, amelyek alapvető szerepet 
játszanak az ismerethatárok kibővítésében. 
A kutatási infrastruktúrák uniós szintű
támogatása segít enyhíteni a szétszórt 
nemzeti kutatási infrastruktúrák és a 
tudományos kiválóságok 
elszigeteltségének jelenségét, valamint 
küzd a tudományos közösségek közötti 
alacsony ismeretáramlás ellen.

A korszerű kutatási infrastruktúrák 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak 
a kutató- és innovációs közösségek 
számára, amelyek alapvető szerepet 
játszanak az ismerethatárok kibővítésében. 
Az európai érdekű és azon szintű kutatási 
infrastruktúrák támogatása, amelyek 
leküzdik a szétszórt nemzeti kutatási 
infrastruktúrák, amelyek kiegészítik és 
javítják a tudományos kiválóságok 
elszigeteltségének jelenségét, valamint 
küzd a tudományos közösségek közötti 
alacsony ismeretáramlás ellen.

Or. en

Módosítás 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése Európa számára, és 
azoknak a tudományos előrehaladás és az 
innováció céljaira való teljes mértékű 

Az általános cél, hogy Európában több, az 
Európában és Európán kívül működő 
összes kutató számára nyitott és 
rendelkezésére álló világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrát alakítsunk ki, és 
azoknak a tudományos előrehaladás és az 
innováció céljaira való teljes mértékű 
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hasznosítása. A legfontosabb célkitűzés a 
kutatási és innovációs ökoszisztéma 
széttagoltságának csökkentése, az 
erőfeszítések megkettőzésének elkerülése, 
valamint a kutatási infrastruktúrák 
fejlesztésének és felhasználásának
hatékonyabb összehangolása. 
Létfontosságú támogatni azt, hogy minden 
európai kutató szabadon hozzáférjen a 
kutatási infrastruktúrákhoz, valamint azt, 
hogy az európai nyílt tudományosadat-
felhő (a továbbiakban: EOSC) révén 
fokozottan hozzáférhetők legyenek a 
digitális kutatási erőforrások, ezen belül 
pedig kezelni kell azt a problémát, hogy a 
nyílt tudomány és a nyílt adatkezelési 
gyakorlatok jelenleg az optimálisnál 
alacsonyabb támogatást élveznek. Az 
Uniónak a tehetségekért folytatott globális 
verseny gyors növekedésével is 
foglalkoznia kell: a nem uniós országok 
kutatói számára vonzóvá kell tennie azt a 
lehetőséget, hogy világszínvonalú európai 
kutatási infrastruktúráknál folytassanak 
munkát. Az európai ipar 
versenyképességének növelése szintén 
fontos célkitűzés: támogatja a kutatási
infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

hasznosítása. A legfontosabb célkitűzés a 
kutatási és innovációs ökoszisztéma 
széttagoltságának csökkentése, a 
folyamatos korszerűsítés biztosítása, az 
erőfeszítések megkettőzésének elkerülése, 
valamint a kutatási infrastruktúrák 
fejlesztésének, felhasználásának és 
hozzáférhetőségének hatékonyabb 
összehangolása, továbbá a fokozottabb 
részvétel a Horizont Európa projektjeiben, 
az EU által különösen az ERFA 
felhasználásával létrehozott kutatási 
infrastruktúrákat is beleértve. Ez 
határozott szinergiákat fog teremteni a 
Horizont Európa és a nemzeti és 
regionális K&I-stratégiák között.
Létfontosságú támogatni azt is, hogy 
minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának és felhasználásának
feltételeit.

Or. en

Módosítás 689
Jakop Dalunde
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, a folyamatos korszerűsítés 
biztosítása, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének, 
hozzáférhetőségének és felhasználásának 
hatékonyabb összehangolása. A kis és 
közepes méretű infrastruktúrák nagyon 
fontosak a kutatók számára, azonban 
elhelyezkedésükre, a 
hozzáférhetőségükkel kapcsolatos 
politikákra és finanszírozásukra 
vonatkozóan csak kevés információ áll 
rendelkezésre.  Fel kell ezeket térképezni, 
hogy felszabadíthassuk ezen 
infrastruktúrák potenciálját az európai 
kutatás és innováció számára.
Létfontosságú támogatni azt, hogy minden 

európai kutató szabadon hozzáférjen a 
kutatási infrastruktúrákhoz, valamint azt, 
hogy az európai nyílt tudományosadat-
felhő (a továbbiakban: EOSC) révén 
fokozottan hozzáférhetők legyenek a 
digitális kutatási erőforrások, ezen belül 
pedig kezelni kell azt a problémát, hogy a 
nyílt tudomány és a nyílt adatkezelési 
gyakorlatok jelenleg az optimálisnál 
alacsonyabb támogatást élveznek. Az 
Uniónak a tehetségekért folytatott globális 
verseny gyors növekedésével is 
foglalkoznia kell: a nem uniós országok 
kutatói számára vonzóvá kell tennie azt a 
lehetőséget, hogy világszínvonalú európai 
kutatási infrastruktúráknál folytassanak 
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munkát. Az európai ipar 
fenntarthatóságának és
versenyképességének növelése szintén 
fontos célkitűzés: támogatja a kutatási 
infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. en

Módosítás 690
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése Európa számára, és 
azoknak a tudományos előrehaladás és az 
innováció céljaira való teljes mértékű 
hasznosítása. A legfontosabb célkitűzés a 
kutatási és innovációs ökoszisztéma 
széttagoltságának csökkentése, az 
erőfeszítések megkettőzésének elkerülése, 
valamint a kutatási infrastruktúrák 
fejlesztésének és felhasználásának
hatékonyabb összehangolása. 
Létfontosságú támogatni azt, hogy minden 
európai kutató szabadon hozzáférjen a 
kutatási infrastruktúrákhoz, valamint azt, 
hogy az európai nyílt tudományosadat-
felhő (a továbbiakban: EOSC) révén 
fokozottan hozzáférhetők legyenek a 
digitális kutatási erőforrások, ezen belül 
pedig kezelni kell azt a problémát, hogy a 
nyílt tudomány és a nyílt adatkezelési 
gyakorlatok jelenleg az optimálisnál 
alacsonyabb támogatást élveznek. Az 
Uniónak a tehetségekért folytatott globális 
verseny gyors növekedésével is 

Az általános cél, hogy Európában több, az 
Európában és Európán kívül működő 
összes kutató számára nyitott és 
rendelkezésére álló világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrát alakítsunk ki, és 
azoknak a tudományos előrehaladás és az 
innováció céljaira való teljes mértékű 
hasznosítása. A legfontosabb célkitűzés a 
kutatási és innovációs ökoszisztéma 
széttagoltságának csökkentése, a 
folyamatos korszerűsítés biztosítása, az 
erőfeszítések megkettőzésének elkerülése, 
valamint a kutatási infrastruktúrák 
fejlesztésének, felhasználásának és 
hozzáférhetőségének hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú a kutatási 
infrastruktúrákhoz való nyílt hozzáférés 
támogatása valamennyi tagállamban.
Létfontosságú támogatni azt, hogy minden 
európai kutató szabadon hozzáférjen a 
kutatási infrastruktúrákhoz, valamint azt, 
hogy az európai nyílt tudományosadat-
felhő (a továbbiakban: EOSC) révén 
fokozottan hozzáférhetők legyenek a 
digitális kutatási erőforrások.  Az Uniónak 
a tehetségekért folytatott globális verseny 
gyors növekedésével is foglalkoznia kell: a 
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foglalkoznia kell: a nem uniós országok 
kutatói számára vonzóvá kell tennie azt a 
lehetőséget, hogy világszínvonalú európai 
kutatási infrastruktúráknál folytassanak 
munkát. Az európai ipar 
versenyképességének növelése szintén 
fontos célkitűzés: támogatja a kutatási
infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

nem uniós országok kutatói számára 
vonzóvá kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. en

Indokolás

Bár elismerjük a kutatás és az adatok jobb hozzáférhetőségéből származó potenciális 
előnyöket, az európai ötleteket meg is kell védeni, hogy azokat az EU-ban lehessen tőkésíteni 
és learatni.  A "lehető legnyitottabb, de annyira zárt, amennyire szükséges" elvet kell követni. 

Módosítás 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák - különösen az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból finanszírozott - fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
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EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. en

Módosítás 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató és újító
számára nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
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azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint többek között azt, hogy az európai 
nyílt tudományosadat-felhő (a 
továbbiakban: EOSC) révén fokozottan 
hozzáférhetők legyenek a digitális kutatási 
erőforrások, ezen belül pedig kezelni kell 
azt a problémát, hogy a nyílt tudomány és a 
nyílt adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. en

Indokolás

Mivel az e-infrastruktúrák már léteznek, azt várjuk az EOSC-tól, hogy kiegészítse és 
"összefogja" azt, ami már létezik. 

Módosítás 693
Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
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legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása az Unióban mindenütt.
Létfontosságú támogatni azt, hogy minden 
európai kutató szabadon hozzáférjen a 
kutatási infrastruktúrákhoz, valamint azt, 
hogy az európai nyílt tudományosadat-
felhő (a továbbiakban: EOSC) révén 
fokozottan hozzáférhetők legyenek a 
digitális kutatási erőforrások, ezen belül 
pedig kezelni kell azt a problémát, hogy a 
nyílt tudomány és a nyílt adatkezelési 
gyakorlatok jelenleg az optimálisnál 
alacsonyabb támogatást élveznek. Az 
Uniónak a tehetségekért folytatott globális 
verseny gyors növekedésével is 
foglalkoznia kell: a nem uniós országok 
kutatói számára vonzóvá kell tennie azt a 
lehetőséget, hogy világszínvonalú európai 
kutatási infrastruktúráknál folytassanak 
munkát. Az európai ipar 
versenyképességének növelése szintén 
fontos célkitűzés: támogatja a kutatási 
infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. en

Módosítás 694
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 

Az általános cél az Európában és Európán 
kívül működő összes kutató számára 
nyitott és rendelkezésére álló 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
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megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
felhasználásának hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

megteremtése, és azoknak a tudományos 
előrehaladás és az innováció céljaira való 
teljes mértékű hasznosítása. A 
legfontosabb célkitűzés a kutatási és 
innovációs ökoszisztéma széttagoltságának 
csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a 
kutatási infrastruktúrák fejlesztésének, az 
azokhoz való hozzáférésnek és 
felhasználásuknak hatékonyabb 
összehangolása. Létfontosságú támogatni 
azt, hogy minden európai kutató szabadon 
hozzáférjen a kutatási infrastruktúrákhoz, 
valamint azt, hogy az európai nyílt 
tudományosadat-felhő (a továbbiakban: 
EOSC) révén fokozottan hozzáférhetők 
legyenek a digitális kutatási erőforrások, 
ezen belül pedig kezelni kell azt a 
problémát, hogy a nyílt tudomány és a nyílt 
adatkezelési gyakorlatok jelenleg az 
optimálisnál alacsonyabb támogatást 
élveznek. Az Uniónak a tehetségekért 
folytatott globális verseny gyors 
növekedésével is foglalkoznia kell: a nem 
uniós országok kutatói számára vonzóvá 
kell tennie azt a lehetőséget, hogy 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúráknál folytassanak munkát. Az 
európai ipar versenyképességének növelése 
szintén fontos célkitűzés: támogatja a 
kutatási infrastruktúrák és felhasználóik 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiákat és szolgáltatásokat, és ily 
módon javítja az innovatív megoldások 
kínálatának feltételeit.

Or. it

Indokolás

A infrastruktúrákhoz való hozzáférés hiánya megakadályozza a magas szintű Program 
célkitűzéseinek megvalósítását

Módosítás 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához, valamint a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 
páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatalhoz. Ez a stratégiai 
megközelítés egyértelmű előnyökkel jár, 
többek között az erőfeszítések 
megkettőzésének csökkentésével és 
egyúttal az erőforrások hatékonyabb 
felhasználásával, valamint a folyamatok és 
eljárások szabványosításával.

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához és a valamennyi európai 
kutatási terület általi felhasználás előtti 
akadályok transznacionális hozzáférés 
útján történő felszámolásához, valamint a 
Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 
páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatalhoz. Ez a stratégiai 
megközelítés egyértelmű előnyökkel jár, 
többek között az erőfeszítések 
megkettőzésének csökkentésével és 
egyúttal az erőforrások hatékonyabb 
felhasználásával, valamint a folyamatok és 
eljárások szabványosításával és 
összehangolásával. A Horizont Európa 
egyik természetes kihívásának tűnik, hogy 
új, kiváló R&I-hálózatokat alakítson ki az 
EU által létrehozott kutatási 
infrastruktúrákon alapulva. 

Or. en

Módosítás 696
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához, valamint a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához, valamint a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 
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páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz. 
Ez a stratégiai megközelítés egyértelmű 
előnyökkel jár, többek között az 
erőfeszítések megkettőzésének 
csökkentésével és egyúttal az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásával, valamint a 
folyamatok és eljárások 
szabványosításával.

páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz. 
Ez a stratégiai megközelítés egyértelmű 
előnyökkel jár, többek között az 
erőfeszítések megkettőzésének 
csökkentésével és egyúttal az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásával, valamint a 
folyamatok és eljárások 
szabványosításával. A kutatási mobilitás 
fontos szerepet játszik a kutatási 
infrastruktúrák használatának 
fokozásában. 

Or. en

Módosítás 697
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához, valamint a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 
páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz. 
Ez a stratégiai megközelítés egyértelmű 
előnyökkel jár, többek között az 
erőfeszítések megkettőzésének 
csökkentésével és egyúttal az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásával, valamint a 
folyamatok és eljárások 
szabványosításával.

A múltbeli keretprogramok jelentősen 
hozzájárultak a nemzeti infrastruktúrák 
hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához, valamint a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fórumával (ESFRI) közösen kidolgoztak 
egy koherens és stratégiai megközelítést a 
páneurópai kutatási infrastruktúrákkal 
kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz. 
Ez a stratégiai megközelítés egyértelmű 
előnyökkel jár, többek között az 
erőfeszítések megkettőzésének 
csökkentésével és egyúttal az erőforrások 
hatékonyabb felhasználásával, valamint a 
folyamatok és eljárások 
szabványosításával. A kutatási 
infrastruktúrák hatékony használatához 
elengedhetetlen a kutatási mobilitás 
előmozdítása. 

Or. en
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Módosítás 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU által finanszírozott cselekvés a 
következők révén fog hozzáadott értéket 
teremteni: a meglévő kutatási 
infrastruktúrák megszilárdítása és 
optimalizálása az új infrastruktúrák 
fejlesztésére irányuló erőfeszítések mellett; 
az európai nyílt tudományosadat-felhő 
létrehozása hatékonyan skálázható és 
fenntartható környezetként az 
adatközpontú kutatás céljából; nemzeti és 
regionális kutatási és oktatási hálózatok 
összekapcsolása, nagy kapacitású hálózati 
infrastruktúra megerősítése és 
biztonságossá tétele nagy mennyiségű 
adathalmazokhoz és a digitális forrásokhoz 
való, határokon és tudományterületeken 
átívelő hozzáférés; azon gátló tényezők 
leküzdése, amelyek akadályozzák a 
legkiválóbb kutatócsoportokat abban, hogy 
hozzáférjenek a legjobb szolgáltatásokhoz 
az uniós kutatási infrastruktúra területén; a 
kutatási infrastruktúrák innovációs 
potenciáljának előmozdítása, a 
technológiafejlesztésre és a 
társinnovációra, valamint a kutatási 
infrastruktúrák fokozott ágazati 
felhasználására összpontosítva.

Az EU által finanszírozott cselekvés a 
következők révén fog hozzáadott értéket 
teremteni: a meglévő kutatási 
infrastruktúrák megszilárdítása és 
ésszerűsítése az új infrastruktúrák 
fejlesztésére irányuló erőfeszítések mellett; 
az európai nyílt tudományosadat-felhő 
létrehozása hatékonyan skálázható és 
fenntartható környezetként az 
adatközpontú kutatás céljából, a meglévő 
e-infrastruktúrák figyelembevételével; 
nemzeti és regionális kutatási és oktatási 
hálózatok összekapcsolása, nagy 
kapacitású hálózati infrastruktúra 
megerősítése és biztonságossá tétele nagy 
mennyiségű adathalmazokhoz és a digitális 
forrásokhoz való, határokon és 
tudományterületeken átívelő hozzáférés; 
azon gátló tényezők leküzdése, amelyek 
akadályozzák a legkiválóbb 
kutatócsoportokat abban, hogy 
hozzáférjenek a legjobb szolgáltatásokhoz 
az uniós kutatási infrastruktúra területén; a 
kutatási infrastruktúrák innovációs 
potenciáljának előmozdítása, a 
technológiafejlesztésre és a 
társinnovációra, valamint a kutatási 
infrastruktúrák fokozott ágazati 
felhasználására összpontosítva.

Or. en

Indokolás

Ügyelni kell arra, hogy ne kétszerezzük meg a már meglévő infrastruktúrákat,különösen az e-
infrastruktúrákat. 

Módosítás 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis és közepes méretű kutatási 
infrastruktúrák elhelyezkedését, a 
hozzáférhetőségükkel kapcsolatos 
politikákat és finanszírozásukat fel kell 
térképezni, hogy felszabadítsuk e kutatási 
infrastruktúrák potenciálját az európai 
kutatás és innováció számára. 

Or. en

Indokolás

A kutatási és innovációs ökoszisztéma töredezettségének csökkentése, az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülése, valamint a meglévő kutatási infrastruktúrák fejlesztésének és 
használatának jobb összehangolása érdekében célszerű lenne feltérképezni az EU-ban 
jelenleg meglévő kutatási infrastruktúrákat (a kis- és közepes méretűeket is). 

Módosítás 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően meg kell erősíteni az uniós 
kutatási infrastruktúrák nemzetközi 
dimenzióját, és elő kell mozdítani a 
nemzetközi partnerekkel való szorosabb 
együttműködést és a nemzetközi részvételt 
az európai kutatási infrastruktúrákban, ami 
minden fél számára kölcsönös előnyökkel 
jár.

Ezen túlmenően a nemzetközi hozzáférés 
révén meg kell erősíteni az uniós kutatási 
infrastruktúrák nemzetközi dimenzióját, és 
elő kell mozdítani a nemzetközi 
partnerekkel való szorosabb 
együttműködést és a nemzetközi részvételt 
az európai kutatási infrastruktúrákban, ami 
minden fél számára kölcsönös előnyökkel 
jár.

Or. en

Módosítás 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.1. Az európai kutatási infrastruktúrák 
helyzetének megszilárdítása

3.2.1. Az európai kutatási infrastruktúrák 
helyzetének megszilárdítása és 
ésszerűsítése

Or. en

Módosítás 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFRI által azonosított kutatási 
infrastruktúrák létrehozása, működtetése és 
hosszú távú fenntarthatósága 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unió 
vezető szerepet vállaljon a felderítő 
kutatásban, a tudásanyag létrehozásában és 
felhasználásában, valamint iparágainak 
versenyképességében.

Többek között az ESFRI által azonosított 
kutatási infrastruktúrák létrehozása, 
működtetése és hosszú távú 
fenntarthatósága, valamint a kiváló 
Horizont Európa projektekben való lehető 
legnagyobb mértékű részvételük
elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unió 
vezető szerepet vállaljon a felderítő 
kutatásban, a tudásanyag létrehozásában és 
felhasználásában, valamint iparágainak 
versenyképességében.

Or. en

Módosítás 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 4 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az európai kutatási infrastruktúrák 
életciklusa új kutatási infrastruktúrák 
kialakítása révén; Az előkészítő és 
végrehajtási fázisuk, a más finanszírozási 

– Az előkészítő és végrehajtási 
fázisuk, a más finanszírozási forrásokkal 
való kiegészítő jellegű működésük a korai 
szakaszban, valamint a kutatási 
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forrásokkal való kiegészítő jellegű 
működésük a korai szakaszban, valamint a 
kutatási infrastruktúra ökoszisztémájának 
megszilárdítása és optimalizálása az ESFRI 
által elért mérföldkövek nyomon követése, 
valamint a páneurópai kutatási 
infrastruktúrák szolgáltatási 
megállapodásainak, fejlődésének, 
összeolvadásának vagy visszavonásának 
lehetővé tétele révén;

infrastruktúra ökoszisztémájának 
megszilárdítása és optimalizálása az ESFRI 
által elért mérföldkövek nyomon követése, 
valamint a páneurópai kutatási 
infrastruktúrák szolgáltatási 
megállapodásainak, fejlődésének, 
összeolvadásának vagy visszavonásának 
lehetővé tétele révén;

Or. en

Módosítás 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási színtér jelentősen javul majd 
azáltal, hogy az Unió valamennyi kutatója
számára biztosítja a legfontosabb 
nemzetközi, nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és 
igény szerint integrálja szolgáltatásaikat a 
hozzáférési feltételek harmonizálása, a 
szolgáltatásnyújtás javítása és bővítése, 
valamint a csúcstechnológiát alkalmazó 
alkotóelemek és fejlett szolgáltatások 
innovációs cselekvések révén történő 
közös fejlesztési stratégiájának ösztönzése 
érdekében.

A kutatási színtér jelentősen javul majd 
azáltal, hogy az Unió és a világ
valamennyi kutatója számára biztosítja a 
legfontosabb, európai jelentőségű és 
hatású kutatási infrastruktúrákhoz való 
hozzáférést az európai jelentőség vagy 
hatás lehetőségét mutató nemzeti vagy
regionális kutatási infrastruktúrák 
szolgáltatásainak integrálása révén, a 
hozzáférési feltételek harmonizálása, a 
szolgáltatásnyújtás javítása és bővítése, 
valamint a csúcstechnológiát alkalmazó 
alkotóelemek és fejlett szolgáltatások 
innovációs cselekvések révén történő 
közös fejlesztési stratégiájának ösztönzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási színtér jelentősen javul majd 
azáltal, hogy az Unió valamennyi kutatója 
számára biztosítja a legfontosabb 
nemzetközi, nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és 
igény szerint integrálja szolgáltatásaikat a 
hozzáférési feltételek harmonizálása, a 
szolgáltatásnyújtás javítása és bővítése, 
valamint a csúcstechnológiát alkalmazó 
alkotóelemek és fejlett szolgáltatások 
innovációs cselekvések révén történő 
közös fejlesztési stratégiájának ösztönzése 
érdekében.

A kutatási színtér jelentősen javul majd 
azáltal, hogy az Unió valamennyi kutatója 
és újítója számára biztosítja a legfontosabb 
nemzetközi, nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és 
igény szerint integrálja szolgáltatásaikat a 
hozzáférési feltételek harmonizálása, a 
szolgáltatásnyújtás javítása és bővítése, 
valamint a csúcstechnológiát alkalmazó 
alkotóelemek és fejlett szolgáltatások 
innovációs cselekvések révén történő 
közös fejlesztési stratégiájának ösztönzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 706
Olle Ludvigsson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Olyan hálózatok, amelyek a kutatók 
transznacionális hozzáférésének 
társfinanszírozása érdekében összefogják 
a kutatási infrastruktúrák nemzeti és 
nemzetközi finanszírozó partnereit;

törölve

Or. en

Módosítás 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
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javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai, a kis- és közepes méretű 
kutatási infrastruktúrákat is beleértve;

Or. en

Módosítás 708
Jakop Dalunde
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai, a kis- és közepes méretű 
kutatási infrastruktúrákat is beleértve;

Or. en

Módosítás 709
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, köztük a kis és 
közepes, nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrák hálózatai;

Or. it
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Indokolás

Támogatást kell biztosítani az Európában jelen lévő kis léptékű kutatási infrastruktúráknak

Módosítás 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók és az újítók
hozzáférésének biztosításával, valamint az 
infrastruktúra-szolgáltatások 
harmonizációjával és javításával 
kapcsolatos globális kihívások kezelését 
előmozdító uniós, nemzeti és regionális 
kutatási infrastruktúrák hálózatai;

Or. en

Módosítás 711
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító páneurópai, nemzeti 
és regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

Or. en

Módosítás 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Határozatra irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító páneurópai, nemzeti 
és regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

Or. en

Módosítás 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos társadalmi
kihívások kezelését előmozdító uniós, 
nemzeti és regionális kutatási 
infrastruktúrák hálózatai;

Or. en

Módosítás 714
Anneleen Van Bossuyt

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatók hozzáférésének 
biztosításával, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjával és 
javításával kapcsolatos globális kihívások 
kezelését előmozdító uniós, nemzeti és 

– A kutatók hozzáférésének 
biztosítására, valamint az infrastruktúra-
szolgáltatások harmonizációjára és 
javítására szolgáló uniós, nemzeti és 
regionális kutatási infrastruktúrák 
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regionális kutatási infrastruktúrák 
hálózatai;

hálózatai;

Or. en

Módosítás 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hasonlóképpen a stratégiai nemzetközi 
együttműködés támogatása erősíteni fogja 
az európai kutatási infrastruktúrák 
nemzetközi szintű pozícióját, biztosítva 
globális hálózatépítési képességeiket, 
interoperabilitásukat és hatókörüket.

Hasonlóképpen a stratégiai nemzetközi 
együttműködés támogatása erősíteni fogja 
az európai kutatási infrastruktúrák 
nemzetközi szintű pozícióját, biztosítva 
globális hálózatépítési képességeiket, 
interoperabilitásukat és hatókörüket.
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