
AD\912764HU.doc PE492.562v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Külügyi Bizottság

2011/0402(CNS)

19.9.2012

VÉLEMÉNY
a Külügyi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

A vélemény előadója: Sophocles Sophocleous



PE492.562v02-00 2/22 AD\912764HU.doc

HU

PA_Legam



AD\912764HU.doc 3/22 PE492.562v02-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Nemzetközi együttműködés 
szükséges a konkrét program minden 
része kimondott céljainak eléréséhez, és 
minden részben meg kell valósítani az 
országokat vagy országcsoportokat célzó, 
horizontális vagy prioritást élvező 
kérdésekről szóló nemzetközi 
együttműködési projekteket.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az inkluzív, innovatív és biztonságos 
európai társadalmak elősegítése a példa 
nélküli változások és növekvő kölcsönös 
globális függőség összefüggésében.

f) az inkluzív és innovatív társadalmak 
elősegítése a példa nélküli változások és 
növekvő kölcsönös globális függőség 
összefüggésében;

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a biztonságos európai társadalmak 
előmozdítása a korábban nem tapasztalt 
változások, valamint a növekvő globális 
egymásrautaltság és fenyegetések 
körülményei között, és ezzel egyidejűleg a 
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szabadság és a jogérvényesülés európai 
kultúrájának megerősítése.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból áll, 
akik saját minőségükben, külső érdekektől 
függetlenül járnak el.

A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező,
nemi és földrajzi egyensúlyban lévő, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból áll, 
akik saját minőségükben, külső érdekektől 
függetlenül járnak el.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre.
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre.
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét és ennek során a földrajzi és 
nemek közötti egyensúlyt is figyelembe 
kell venni.

Módosítás 6
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT korosztálytól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat is –
kutatásaik Európában való végzésében.

Az EKT korosztálytól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat és a 
karrierjük megszilárdításán dolgozó 
kutatókat is – kutatásaik Európában való 
végzésében.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 3 pont – 3.4 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez olyan új vagy már létező regionális, 
nemzeti, magánszektorbeli és nemzetközi 
programok közös finanszírozásával fog 
megvalósulni, amelyek lehetőséget és 
támogatást biztosítanak a nemzetközi, 
ágazatok közötti és interdiszciplináris 
kutatóképzésnek, valamint – karrierjük 
bármely szakaszában – a kutatók és az 
innovációs szakemberek országhatárokon 
és ágazatokon át érvényesülő 
mobilitásának.

Ez olyan új vagy már létező regionális, 
nemzeti, magánszektorbeli és nemzetközi 
programok közös finanszírozásával fog 
megvalósulni, amelyek lehetőséget és 
támogatást biztosítanak a nemzetközi, 
ágazatok közötti és interdiszciplináris 
kutatóképzésnek, valamint – karrierjük 
bármely szakaszában – a bármilyen 
nemzetiségű kutatók és az innovációs 
szakemberek országhatárokon és 
ágazatokon át érvényesülő mobilitásának.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 3 pont – 3.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú a fejlődés nyomon követése. A 
program – a Marie Curie-cselekvések 
hiányosságainak feltérképezése és hatásaik 
fokozatos javítása érdekében – támogatja a 
mutatók kidolgozását és a kutatók 
mobilitásával, készségeivel és karrierjével 

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú az EURAXESS hálózat 
továbbfejlesztése és a fejlődés nyomon 
követése. A program – a Marie Curie-
cselekvések hiányosságainak 
feltérképezése és hatásaik fokozatos 
javítása érdekében – támogatja a mutatók 
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kapcsolatos adatelemzést. Ezeket a 
tevékenységeket szinergiák kialakításával, 
valamint a program „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” elnevezésű 
részének a kutatókra, a munkáltatóikra és a 
finanszírozókra vonatkozó szakpolitikai 
támogatási cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára, és 
terjesztik a Marie Curie-cselekvések által
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

kidolgozását és a kutatók mobilitásával, 
készségeivel és karrierjével kapcsolatos 
adatelemzést. Ezeket a tevékenységeket 
szinergiák kialakításával, valamint a 
program „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” elnevezésű 
részének a kutatókra, a munkáltatóikra és a 
finanszírozókra vonatkozó szakpolitikai 
támogatási cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára, és 
terjesztik a Marie Curie-cselekvések által 
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 4 pont – 4.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikai elemzéseket és fejlesztést 
támogató – köztük a közlekedés 
társadalmi-gazdasági szempontjaival 
foglalkozó – tevékenységek szükségesek 
az innováció előmozdítása és a 
közlekedésben felmerülő kihívások 
leküzdése érdekében. A tevékenységek az 
európai kutatási és innovációs politikák 
fejlesztését és alkalmazását célozzák meg a 
közlekedést, az előremutató tanulmányokat 
és a technológiai előrelátást illetően, 
valamint erősítik az európai kutatási 
térséget.

A szakpolitikai elemzéseket és fejlesztést 
támogató – köztük a közlekedés 
társadalmi-gazdasági és földrajzi
szempontjaival foglalkozó – tevékenységek 
szükségesek az innováció előmozdítása és 
a közlekedésben felmerülő kihívások 
leküzdése érdekében. A tevékenységek az 
európai kutatási és innovációs politikák 
fejlesztését és alkalmazását célozzák meg a 
közlekedést, az előremutató tanulmányokat 
és a technológiai előrelátást illetően, 
valamint erősítik az európai kutatási 
térséget.
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak

6. Európa egy változó világban – inkluzív
és innovatív társadalmak

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa sajátos történelmi, politikai, 
társadalmi és kulturális rendszere egyre 
inkább összetűzésbe kerül a globális 
változások hatásával. Annak érdekében, 
hogy továbbfejlessze külpolitikai 
tevékenységét a szomszédságában és azon 
túl, továbbá megtartsa globális szereplői 
státuszát, Európának javítania kell politikai 
célkitűzéseinek a meghatározására, a 
prioritások felállítására, ezek ismertetésére, 
értékelésére és a világ egyéb régiói és 
társadalmai körében történő előmozdítására 
való képességét annak érdekében, hogy 
előmozdítsa az együttműködést és 
megakadályozza vagy megoldja a 
konfliktusokat. Ebben a tekintetben 
ugyancsak javítania kell képességét a 
globalizáció alakulásának és hatásainak 
kiszámítására és az ezekre adandó 
válaszokra. Ehhez szükség van a világ más 
régiói történelmének, kultúrájának és 
politikai-gazdasági rendszereinek, valamint 
a transznacionális szereplők szerepének és 
befolyásának jobb megértésére. Végül 
Európának hatékonyan hozzá kell járulnia 
a globális kormányzáshoz is olyan 
kulcsfontosságú területeken, mint a 
kereskedelem, a fejlesztés, a munkaügy, a 
gazdasági együttműködés, az emberi 
jogok, a védelem és a biztonság. Ebbe 
beletartozik az új kapacitások kiépítésének 

Európa sajátos történelmi, politikai, 
társadalmi és kulturális rendszere egyre 
inkább összetűzésbe kerül a globális 
változások hatásával. Annak érdekében, 
hogy továbbfejlessze külpolitikai 
tevékenységét a szomszédságában és azon 
túl, továbbá megtartsa globális szereplői 
státuszát, Európának javítania kell politikai 
célkitűzéseinek a meghatározására, a 
prioritások felállítására, ezek ismertetésére, 
értékelésére és a világ egyéb régiói és 
társadalmai körében történő előmozdítására 
való képességét és tudásalapját annak 
érdekében, hogy előmozdítsa az 
együttműködést és megakadályozza vagy 
megoldja a konfliktusokat. Ebben a 
tekintetben ugyancsak javítania kell
tudásalapját a konfliktusok, a 
konfliktusok átalakulása és az 
együttműködés tekintetében, valamint
képességét a globalizáció alakulásának és 
hatásainak kiszámítására és az ezekre 
adandó válaszokra. Ehhez szükség van a 
világ más régiói történelmének, 
kultúrájának és politikai-gazdasági 
rendszereinek, valamint a transznacionális 
szereplők szerepének és befolyásának jobb 
megértésére. Végül Európának hatékonyan 
hozzá kell járulnia a globális 
kormányzáshoz is olyan kulcsfontosságú 
területeken, mint a kereskedelem, a 
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a lehetősége, akár elemző eszközök, 
rendszerek és felszerelések, akár a 
diplomácia terén hivatalos és nem hivatalos 
nemzetközi fórumokon kormányzati és 
nem kormányzati szereplőkkel.

fejlesztés, a munkaügy, a gazdasági 
együttműködés, az emberi jogok, a
konfliktusmegelőzés, a béketeremtés és a 
biztonság. Ebbe beletartozik az új 
kapacitások kiépítésének a lehetősége, akár 
elemző eszközök, rendszerek és 
felszerelések, akár a diplomácia terén 
hivatalos és nem hivatalos nemzetközi 
fórumokon kormányzati és nem 
kormányzati szereplőkkel.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.4 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kevésbé fejlett tagállamokban újonnan 
kialakuló intézmények, kiválósági 
központok és innovatív régiók versenyben 
történő összekapcsolása más európai, 
nemzetközi szinten vezető partnerekkel. Ez 
magában fogja foglalni a kiváló 
kutatóintézmények és a kevésbé fejlett 
régiók együttműködését, az ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, a szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok létrehozását célzó 
közös stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív klaszterekkel 
való kapcsolatépítés és a kiválóság 
elismerése – szakmai értékelés és 
kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

– A kevésbé fejlett és kevésbé tapasztalt
tagállamokban újonnan kialakuló 
intézmények, kiválósági központok és 
innovatív régiók versenyben történő 
összekapcsolása más európai, nemzetközi 
szinten vezető partnerekkel. Ez magában 
fogja foglalni a kiváló kutatóintézmények 
és a kevésbé fejlett régiók 
együttműködését, az ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, a szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok létrehozását célzó 
közös stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív klaszterekkel 
való kapcsolatépítés és a kiválóság 
elismerése – szakmai értékelés és 
kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.4 pont – 4 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A meglévő konzorciumban még nem 
jelenlevő országokban működő további 
partnerek részvételének támogatása 
aktuálisan folyó projektekben a 
szakértelem szintjének növelése, a lefedett 
területek szélesítése és a fejlesztések 
felgyorsítása céljából.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. Biztonságos társadalmak törölve
Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák 
következtében kialakuló vészhelyzetek. 
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés. E fenyegetettségek 
előrejelzése, megakadályozása és kezelése 
érdekében innovatív technológiák, 
megoldások, előrejelző eszközök és tudás 
kifejlesztésére és alkalmazására, a 
szolgáltatók és a felhasználók közötti 
együttműködés ösztönzésére, polgári 
biztonsági megoldások megtalálására, az 
európai biztonsági ágazat, az IKT és a 
szolgáltató iparágak versenyképességének 
a javítására, valamint az Interneten a 
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személyes adatokkal való visszaéléseknek 
és az emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség.
A biztonsági kutatási terület koordinálása 
és fejlesztése ezáltal lényeges tényezővé 
fog válni, és segítenie fog a jelenlegi 
kutatási erőfeszítések feltérképezésében, 
beleértve az előrejelzést, továbbá javítania 
fogja az ezzel kapcsolatos jogi feltételeket 
és koordinációs eljárásokat, beleértve a 
jogalkotást megelőző tevékenységeket.
A tevékenységek küldetésorientált 
megközelítést fognak követni és integrálni 
fogják az idetartozó társadalmi 
dimenziókat. Támogatni fogják az EU 
belső és külső biztonsági politikáit, 
védelmi politikáját és a Lisszaboni 
Szerződés vonatkozó új előírását, valamint 
biztosítaniuk kell az informatikai 
biztonságot, az adatvédelmet és az 
egységes digitális piacba vetett bizalmat. 
Az alábbi egyedi célok lesznek irányadók: 
6.3.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem
A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó 
működéséhez. Az új technológiák és 
célzott képességek elő fogják segíteni a 
létfontosságú infrastruktúrák, rendszerek 
és szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
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fenyegetettséggel szembeni védelme.
6.3.2. A biztonság határigazgatás révén 
történő erősítése 
A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.
6.3.3. Informatikai biztonság biztosítása
Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat. A digitális társadalom 
együtt fejlődik az Internet folyamatosan 
változó felhasználásaival és 
visszaéléseivel, a közösségi kapcsolattartás 
új formáival, új mobil és helyhez kötött 
szolgáltatásokkal és a „dolgok 



PE492.562v02-00 12/22 AD\912764HU.doc

HU

Internetének” a megjelenésével. Ez új 
típusú kutatást követel meg, amelyet a 
megjelenő alkalmazások, használati 
formák és a társadalmi trendek kell, hogy 
elindítsanak. Gyors kutatási 
kezdeményezésekre lesz szükség, beleértve 
proaktív K+F téren, hogy gyors válaszokat 
lehessen adni a bizalmat és a biztonságot 
érintő új jelenlegi fejleményekre.
6.3.4. Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása 
Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában. 
A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös 
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
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kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.
6.3.5. Adatvédelem és szabadság 
biztosítása az Interneten, valamint a 
biztonság társadalmi dimenziójának 
javítása
A magánélethez kapcsolódó emberi 
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiák kerülnek majd 
kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára személyes adataik 
és azok harmadik felek általi 
felhasználásának az ellenőrzését; 
valamint olyan eszközök, amelyek észlelik 
és blokkolják az illegális tartalmakat és az 
adatok megsértését, és on-line védik az 
emberi jogokat, megakadályozva, hogy az 
emberek viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák. 
Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell 
lennie a társadalom számára, meg kell 
felelnie az uniós jognak és a nemzetközi 
jognak, hatékonynak és arányosnak kell 
lennie a biztonsági fenyegetések 
azonosítása és kezelése során. A biztonság 
társadalmi-gazdasági, kulturális és 
antropológiai dimenzióinak, a biztonság 
hiánya okainak, a média és a 
kommunikáció szerepének és a polgárok 
felfogásainak jobb megértése éppen ezért 
alapvető jelentőségű. Az etikai kérdések, 
és az emberi értékek és alapvető jogok 
védelme is rendezést fog nyerni. 
6.3.6. Egyedi megvalósítási szempontok
Mivel a kutatás polgári biztonsági 
irányultságú lesz, aktívan fognak 
törekedni az Európai Védelmi Ügynökség 
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(EDA) tevékenységeivel való aktív 
koordinációra, az EDA-val való 
koordinációnak a már létrehozott európai 
keret-együttműködés égisze alatt történő 
erősítése érdekében, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeken az 
érintett technológiák polgári és katonai 
alkalmazásokban egyaránt 
felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal való 
koordinációs mechanizmusokat – való 
koordinációs mechanizmusok is további 
megerősítést nyernek, az uniós 
programokkal és szakpolitikákkal (a belső 
és külső biztonság terén egyaránt), illetve 
más uniós kezdeményezésekkel való 
koordináció érdekében.
A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programozás és a 
kormányzás vonatkozásában, beleértve az 
e határozat 9. cikkében említett 
bizottsággal való megállapodásokat is. A 
bizalmas vagy egyébként kényes, 
biztonsági vonatkozású információk 
védelmet kapnak, és a 
munkaprogramokban meg lehet határozni 
a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
egyedi követelményeket és kritériumokat. 
Ez tükröződni fog a „Biztonságos 
társadalmak” programozási és irányítási 
szabályaiban is (ideértve a komitológiai 
vonatkozásokat is).

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme
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Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei gyakran 
szembesülnek biztonsági veszélyek – mint 
például bűncselekmények, terrorizmus, 
valamint ember okozta vagy természeti 
katasztrófák nyomán kialakuló tömeges 
szükséghelyzetek – egész sorával. Ezek a 
fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.
E veszélyek előzetes észlelése, megelőzése 
és kezelése érdekében szükség van az 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás fejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és 
felhasználók közötti együttműködés 
fokozására, a civil biztonsági megoldások 
megtalálására, az európai biztonsági és 
szolgáltató iparágak versenyképességének 
javítására, valamint a magánélethez való 
joggal való visszaélések és az emberi 
jogok megsértése elleni fellépésre és ezek 
megelőzésére.
Éppen ezért a biztonság-kutatási terület 
koordinációja és javítása alapvető 
fontosságú eleme lesz és segíteni fogja a 
jelenlegi kutatási erőfeszítések 
feltérképezését, beleértve az előrejelzést és 
a koordináció megfelelő jogi feltételeinek 
és eljárásainak javítását, köztük a 
szabványosítási tevékenységeket is.
A tevékenységek küldetésorientált 
megközelítést fognak követni és integrálni 
fogják az idetartozó társadalmi 
dimenziókat. Támogatni fogják az Unió 
belső és külső biztonságpolitikáit, védelmi 
politikáit, és a Lisszaboni Szerződés 
vonatkozó, új rendelkezését, valamint 
biztosítják a biztonságot, bizalmat és 
magánélethez való jogokat a kibertérben 
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is. Az alábbi egyedi célok lesznek 
irányadók:
6a.1. A biztonság növelése és a polgárok 
védelme – A bűncselekmények és 
terrorizmus elleni harc
A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez az 
egészségügyi, élelmezési, vízellátási és 
környezeti biztonság – amelyek 
elengedhetetlenek a társadalom és a 
gazdaság megfelelő működéséhez –
támogatásához szükséges új 
technológiákat és képességeket kíván 
(ideértve a kibertérben elkövetett 
bűncselekmények és a kiberterrorizmus 
ellen irányulókat). A polgárok védelme 
növelésének célját szolgáló további témák 
támogatni fogják a biztonságos civil 
társadalmak fejlődését.
6a.2. A kritikus infrastruktúra 
rugalmasságának megőrzése és javítása
Az új technológiák és célzott képességek 
elő fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ez 
magában foglalja a köz- és 
magántulajdonú kritikus hálózatos 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások bármilyen veszély elleni 
biztosítását és ennek érdekében történő 
elemzését.
6a.3. A biztonság határigazgatás révén 
történő megerősítése – a tengeri biztonság
A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
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miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.
Foglalkozni fognak a tengeri biztonsági 
szempontok teljes sorával. Ez magában 
foglalja a kék határigazgatási 
szempontokat és a vízi szállítás védelmét 
és ellenőrzését.
6a.4. Informatikai biztonság biztosítása

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat.
6a.5. Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása
Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 



PE492.562v02-00 18/22 AD\912764HU.doc

HU

információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában.
A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni majd továbbá a 
rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.
6a.6. A személyes adatok és szabadság 
biztosítása az Interneten, valamint a 
biztonság társadalmi dimenziójának 
javítása
Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell 
lennie a társadalom számára, meg kell 
felelnie az uniós jognak és a nemzetközi 
jognak, hatékonynak és arányosnak kell 
lennie a biztonsági fenyegetések 
azonosítása és kezelése során. A biztonság 
társadalmi-gazdasági, kulturális és 
antropológiai dimenzióinak, a biztonság 
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hiánya okainak, a média és a 
kommunikáció szerepének és a polgárok 
felfogásának jobb megértése éppen ezért 
alapvető jelentőségű. Az etikai kérdések, 
és az emberi értékek és alapvető jogok 
védelme is rendezést fog nyerni.
A magánélethez kapcsolódó emberi 
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiákat dolgoznak ki, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók 
számára személyes adataik és azok 
harmadik felek általi felhasználásának az 
ellenőrzését; valamint olyan eszközöket, 
amelyek észlelik és blokkolják az illegális 
tartalmakat és az adatok megsértését, és 
on-line védik az emberi jogokat, 
megakadályozva, hogy az emberek 
viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák.
6a.7. A közös biztonsági és védelmi 
politika keretében végzett missziók és 
műveletek végrehajtására vonatkozó 
képesség megerősítése
Tekintve, hogy a külső és belső biztonság 
közötti választóvonal egyre inkább 
elmosódik, az Európán kívüli konfliktusok 
és azok következményei gyorsan közvetlen 
hatást gyakorolhatnak Európa 
biztonságára. Emellett a polgári és 
katonai tevékenységek és politikák közötti 
kapcsolat külön figyelmet érdemel, hiszen 
hatalmas kiaknázatlan lehetőségek 
rejlenek a polgári védelem, 
helyzetértékelés, konfliktuskezelés, 
békefenntartás és válság utáni 
stabilizációs műveletek közötti 
szinergiákban. A válságkezelési 
képességekbe történő befektetetést 
ösztönözni kell azokban az esetekben, 
ahol egymást kiegészítő képességeket 
tártak fel, annak érdekében, hogy minél 
gyorsabban át tudják hidalni a 
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képességbeli réseket a szükségtelen 
kettőződések elkerülése, a szinergiák 
kialakítása és a szabványosítás 
támogatása mellett.
6a.8. Egyedi megvalósítási szempontok

Mivel a kutatás polgári biztonsági 
irányultságú lesz, aktívan fognak 
törekedni az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) tevékenységeivel való aktív 
koordinációra, az EDA-val való 
koordinációnak a már létrehozott európai 
keret-együttműködés égisze alatt történő 
erősítése érdekében, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeken az 
érintett technológiák polgári és katonai 
alkalmazásokban egyaránt 
felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal való 
koordinációs mechanizmusokat – való 
koordinációs mechanizmusok is további 
megerősítést nyernek, az uniós 
programokkal és szakpolitikákkal (a belső 
és külső biztonság terén egyaránt), illetve 
más uniós kezdeményezésekkel való 
koordináció érdekében.
A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programkészítés és a 
irányítás vonatkozásában, beleértve az e 
határozat 9. cikkében említett bizottsággal 
való megállapodásokat is. A bizalmas
vagy egyébként kényes, biztonsági 
vonatkozású információk védelmet 
kapnak, és a munkaprogramokban meg 
lehet határozni a nemzetközi 
együttműködésre vonatkozó egyedi 
követelményeket és kritériumokat. Ez 
tükröződni fog a „Biztonságos 
társadalmak” programozási és irányítási 
szabályaiban is (ideértve a komitológiai 
vonatkozásokat is).

Módosítás 16
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Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 d francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- alkoholisták megoszlása Európában/ 
részt vevő tagállamonként,

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 e francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a szegénység megoszlása Európában/ 
részt vevő tagállamonként,

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 f francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a munkanélküliség megoszlása 
Európában/ részt vevő tagállamonként.
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