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RÖVID INDOKOLÁS

A biztonsági vonatkozású kutatások a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) fontos aspektusát képezik. A Bizottság javaslatában ez a kérdéskör az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” különös célkitűzésbe, a „Társadalmi kihívások” című 
prioritáson belül szerepel. 

A biztonságos társadalmaknak képesnek kell lenniük arra, hogy megvédjék Európa és 
polgárai szabadságát és biztonságát. A kutatás és az innováció egyértelműen vezető és 
támogató szerepet kaphatnak, mivel ezeket „erőként alkalmazhatjuk”, jóllehet önmagukban 
nem garantálhatják a biztonságot. A kutatási és innovációs tevékenységeknek a biztonsági 
fenyegetések megakadályozására, az azoktól való elrettentésre, valamint az ellenük való 
felkészülésre és védelemre kell irányulniuk. A biztonság ezenkívül olyan alapvető kihívásokat 
is jelent, amelyeket nem lehet függetlenül vagy ágazatspecifikus módon kezelni, hanem 
ambiciózusabb, összehangolt és holisztikus megközelítéseket tesz szükségessé. A kutatás és 
az innováció alapvető fontosságúak a biztonsági és védelmi ágazat szempontjából, mivel ezek 
alapozzák meg az európai védelmi ipar versenyképességét és lendületét. Különösen fontosak 
az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósításához is.

E tekintetben az előadó különösen problémásnak találja a 16. cikk (2) bekezdését, amely 
kimondja, hogy a „Horizont 2020” keretprogram keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak kizárólag a polgári alkalmazásokra kell összpontosulnia. Ez a megfogalmazás a 
védelmi kutatások valamennyi formáját kizárja a programból. Az előadó szerint a „Horizont 
2020” keretében végrehajtott kutatási és innovációs tevékenységek nem irányulhatnak 
kizárólagosan a polgári alkalmazásokra, mivel egyre több a kettős felhasználású alkalmazás, 
az európai védelmi és polgári biztonsági kutatási programok pedig egyre inkább kiegészítik 
egymást, és köztük egyre több a szinergia. Az előadó ezért javasolja a 16. cikk (2) 
bekezdésének módosítását annak érdekében, hogy a védelmi alkalmazások is lehetségesek 
legyenek kettős felhasználás esetén. 

A „Horizont 2020” keretprogramnak az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (2) 
bekezdése és 45. cikke értelmében támogatnia kell a közös biztonsági és védelmi politikához 
kapcsolódó kutatásokat és innovációt. A programnak ennek érdekében biztosítania kell a 
lehetőséget, hogy figyelembe vegyék a kettős felhasználású kutatás és innováció védelmi 
vonatkozású szempontjait. E tevékenységeknek a békefenntartáshoz, a 
konfliktusmegelőzéshez, a nemzetközi biztonság megerősítéséhez, valamint a 
válságkezeléshez szükséges kapacitások kialakítására kell irányulniuk. Ennek megfelelően el 
kell ismerni az Európai Védelmi Ügynökség alapvető szerepét, mivel ez az ügynökség az 
Európai Bizottság fő partnere a kapacitások terén felmerülő igények azonosítása, a szinergiák 
kiépítése, a párhuzamosságok elkerülése és a standardizálás támogatása terén. A Tanács 
legutóbbi következtetéseiben felvázolt feladatmegosztás alapján az Európai Védelmi 
Ügynökséget és a Bizottságot fel lehetne kérni, hogy év végéig nyújtsanak be konkrét 
javaslatokat e kérdéskörre vonatkozóan, ideértve a kutatási és technológiai kérdéseket is. 

Az előadó végül hangsúlyozni kívánja a „Horizont 2020” keretprogram struktúrájának és 
végrehajtásának fontosságát. A „Társadalmi kihívások” című célkitűzés témai és felosztása 
megfelel ugyan a jelenlegi globális problémáknak, mégis kétséges, hogy megfelelő-e az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak” című rész alatt szereplő témák javasolt 
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kombinációja. Az előadó úgy véli, hogy a biztonságot és a védelmet jobban szolgálná, ha a 
biztonsági jellegű kutatások továbbra is a keretprogram elkülönült elemét képeznék. Ezen 
kívül a „Biztonság” témakört oly módon kellene kiterjeszteni, hogy tükrözze a polgári és 
védelmi ipar közötti innováció- és technológiatranszfer szükségességét. Ezzel összefüggésben 
a védelem a megelőzés egyik módjaként van definiálva, hogy a társadalmak fel legyenek 
készülve a válságok megelőzésére, illetve válság esetén önmaguk megvédésére. Akárhogyis, 
az Európai Unió szerződései lehetővé teszik a biztonsági és védelmi jellegű kutatásokat. 
Ennek megvalósítása politikai akarat kérdése.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament számos 
állásfoglalásában emlékeztet a biztonsági 
és védelmi ágazatban az európai védelmi 
ipar versenyképességének és lendületének 
alapjául szolgáló kutatás és innováció 
jelentőségére és fontos szerepére a 
fenntartható növekedéssel kapcsolatos 
Európa 2020-as célok megvalósításában.
Ezzel összefüggésben kiemelte a polgári és 
a védelmi kutatási programok közötti 
kölcsönös hasznosítási lehetőségeket, 
kiegészítő jelleget és szinergiákat, 
hangsúlyozta az Európai Védelmi 
Ügynökség által a közös védelmi kutatási 
tevékenységek koordinálása és tervezése 
terén játszott szerepet, valamint aláhúzta a 
kutatási együttműködésnek köszönhetően 
a fokozott interoperabilitás terén 
jelentkező előnyöket. Ezen túlmenően 
arra ösztönözte a Bizottságot, az Európai 
Védelmi Ügynökséget és az Európai 
Űrügynökséget, hogy folytassák 
koordinációs tevékenységüket az európai 
keret-együttműködés égisze alatt.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az Unió által 
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finanszírozott valamennyi védelmi 
kutatási tevékenységnek az Európai Unió 
válságkezelési képességeinek fejlesztésére 
és a kettős felhasználású alkalmazásokra 
irányuló kutatásokra kell 
összpontosítania, mivel a katonai és a 
polgári személyzet hasonló 
fenyegetéseknek van kitéve, ezért hasonló 
képességekre van szüksége. Az Európai 
Parlament végül felhívta a figyelmet arra 
is, hogy az EUMSZ 185. cikke lehetővé 
teszi az uniós hozzájárulást a tagállamok 
csoportjai által kezdeményezett olyan 
meglévő kutatási és fejlesztési 
programokhoz, amelyek felhasználhatók a 
közös biztonsági és védelmi politika 
keretében végrehajtott missziókhoz és 
műveletekhez szükséges képességek 
fejlesztésének felgyorsításához.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Unió Tanácsa a 2012. 
március 22-23-i ülésén elfogadott, a 
katonai képességek összevonásáról és 
megosztásáról szóló következtetéseiben 
elismerte a védelmi szempontok szélesebb 
körű, a technológiára, az innovációra és a 
növekedésre gyakorolt hatásait, és 
aggodalommal állapította meg, hogy a 
védelmi jellegű kutatási és technológiai 
beruházások összességükben csökkentek, 
és hogy emiatt Európa a jövőben 
nehezebben tud majd védelmi 
képességeket kialakítani. Ismételten 
hangsúlyozta elkötelezettségét a kutatás és 
a technológiák terén folytatott 
együttműködés iránt. A Tanács arra 
ösztönözte az Európai Védelmi 
Ügynökséget és az Európai Bizottságot, 
hogy törekedjenek szinergiák 
kialakítására az európai szakpolitikákkal, 
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mindenekelőtt a kutatás és a technológiák 
terén, különös tekintettel az új európai 
kutatási és technológiai keretprogramra 
(Horizont 2020). Úgy érvelt, hogy ez 
hozzájárulhatna az európai védelmi 
technológiai és ipari bázis 
megerősítéséhez. A képességek 
megerősítéséről szóló 2008. december 11-i 
nyilatkozatában az Európai Unió Tanácsa 
hangsúlyozta, hogy a kutatás és a 
fejlesztés kulcsfontosságú a szükséges 
képességek kialakításához, illetve az 
európai védelmi ipar jövőjéhez és globális 
versenyképességéhez. Kijelentette továbbá, 
hogy továbbra is biztosítani kívánja a 
szinergiákat a kutatási és fejlesztési 
keretprogram részeként, illetve a védelmi 
területen folytatott tevékenységek között 
azzal a céllal, hogy tükrözze a polgári és 
védelmi technológiák kettős 
felhasználását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
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„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. Ez kiterjed az Unió és 
tagállamai biztonsági és védelmi 
érdekeinek védelmét támogató 
kutatásokra. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a globális műholdas 
navigáció és megfigyelés, a
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kkv-k, a belső biztonság, a kultúra és a 
média, továbbá a kohéziós politikai 
alapokkal és a vidékfejlesztési politikával, 
melyek különösen alkalmasak arra, hogy 
az intelligens szakosodás stratégiái 
keretében megerősítsék a nemzeti és a 
regionális szintű kutatási és innovációs
képességeket.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső és 
külső biztonság, a védelmi politikák, a
kultúra és a média, továbbá a kohéziós 
politikai alapokkal és a vidékfejlesztési 
politikával, melyek különösen alkalmasak 
arra, hogy az intelligens szakosodás 
stratégiái keretében megerősítsék a nemzeti 
és a regionális szintű kutatási és innovációs 
képességeket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak az Európai Unióról 
szóló szerződés 42. cikkének (3) bekezdése 
és 45. cikke értelmében támogatnia kell a 
közös biztonsági és védelmi politikához 
kapcsolódó kutatásokat és innovációt. A 
programnak ennek érdekében biztosítania 
kell a lehetőséget, hogy figyelembe vegyék 
a kettős felhasználású kutatás és 
innováció védelmi vonatkozású 
szempontjait, valamint közös, az EUMSZ 
185. cikkén alapuló célzott kutatási és 
fejlesztési tevékenységeket kell kijelölnie. 
E tevékenységeknek a békefenntartáshoz, 
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a konfliktusmegelőzéshez, a nemzetközi 
biztonság megerősítéséhez, valamint a 
válságkezeléshez szükséges kapacitások 
kialakítására kell irányulniuk. El kell 
ismerni az Európai Védelmi Ügynökség 
ezzel kapcsolatos szerepét.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzetközi, nemzeti és regionális 
programokkal.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal. Ennek ki kell terjednie a 
polgári és védelmi technológiák közötti 
szinergiákra, különösen a kettős 
felhasználású kutatások és fejlesztések, 
illetve az áthidaló technológiák 
előmozdítására. 
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez.

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez. A harmadik országokkal 
való együttműködés valamennyi 
formájának tekintetbe kell vennie az Unió 
és tagállamai biztonsági és védelmi 
érdekeit. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok;
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok;
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
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tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok. Szükség esetén az 
Európai Külügyi Szolgálathoz hasonló 
közintézményeknek is tanácsokkal kell 
szolgálniuk.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira.

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések, az európai innovációs 
partnerségek, valamint a kutatási 
programokkal foglalkozó európai 
testületek, például az Európai Védelmi 
Ügynökség vagy az Európai Űrügynökség
által megállapított kutatási és innovációs 
menetrendek vonatkozó szempontjaira.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tanácsadói szerep és a „Horizont 
2020” keretprogramban való részvétel 
kapcsán felmerülő valamennyi 
összeférhetetlenséget ki kell zárni.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris 
kutatásra és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére, továbbá a polgári 
és védelmi technológiák közötti 
szinergiákra, különösen a kettős 
felhasználású kutatások és innováció, 
illetve az áthidaló technológiák 
előmozdítása révén.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
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és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére, az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére, 
valamint a megfelelő technológiai 
függetlenség uniós szinten történő 
elérésére.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „Horizont 2020” keretprogramból 
ki kell zárni az olyan jogalanyokat (és 
minden hozzájuk kapcsolt vállalkozást, 
szervet), amelyek részvétele miatt az 
Uniónak jogszerűnek kellene elismernie 
egy olyan helyzetet, vagy egy olyan helyzet 
fenntartásához kellene támogatást 
nyújtania, amelyet a nemzetközi jog 
(többek között a nemzetközi humanitárius 
jog) súlyos megsértése idézett elő, 
amennyiben e jogsértés tényét az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa, vagy a Nemzetközi 
Bíróság ítélete vagy tanácsadói véleménye 
megállapította.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram (2) A „Horizont 2020” keretprogram 
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keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak kizárólag a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia.

keretében végrehajtott kutatásnak és 
innovációnak elsősorban a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosulnia.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen.

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen. A harmadik 
országokkal való együttműködés 
valamennyi formájának tekintetbe kell 
vennie az Unió és tagállamai biztonsági és 
védelmi érdekeit.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében ezenkívül – az I. melléklet III. 
részének 6.3.2.d) pontja szerint, az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésen belül, a 
nemzetközi együttműködés stratégiai 
fejlesztésének előmozdítása érdekében –
horizontális és több területet érintő 
tevékenységeket is végre kell hajtani.

(3) Ezen kívül, az I. melléklet III. részének 
6.3.2. d) és 6.3.3. a)-e) pontjaiban szereplő 
„Európa egy változó világban – inkluzív
és innovatív társadalmak” és „Biztonságos 
társadalmak – Európa és polgárai 
szabadságának és biztonságának 
védelme” célkitűzések keretében olyan
horizontális és több területet érintő 
tevékenységeket is végre kell hajtani, 
amelyek előmozdítják a nemzetközi 
együttműködés stratégiai fejlesztését, 
valamint olyan tevékenységeket is 
folytatni kell, amelyek elősegítik a 
szinergiát más ügynökségek, például az 
Európai Védelmi Ügynökség vagy az 
Európai Űrügynökség kutatási 
programjaival.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a nyomon követés 
eredményeiről jelentést készít, és terjeszti 
azokat.

(2) A Bizottság a nyomon követés 
eredményeiről jelentést készít, és terjeszti 
azokat. A jelentést megkapja az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban –14 bekezdés – f 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak.

f) Európa egy változó világban – inkluzív
és innovatív társadalmak

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban –14 bekezdés – f 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban –16 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív,
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Európa egy változó világban – inkluzív
és innovatív társadalmak” különös 
célkitűzés keretében is támogatásban 
részesül. A támogatás a nemzetközi, uniós, 
nemzeti és regionális szintű döntéshozatal 
tudományos eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Európa egy 
változó világban – inkluzív és innovatív 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is átfogó támogatásban részesül.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban –17 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció
területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

Az „Európa egy változó világban –
inkluzív és innovatív társadalmak” különös 
célkitűzésnek továbbá része egy, a kutatás 
és innováció területén fennálló 
különbségek megszüntetésére irányuló 
tevékenység, amely az Unió kevésbé fejlett 
térségeiben rejlő kiválóság felszabadítására 
szolgáló különös intézkedésekből áll.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megvalósuljanak az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezéseinek –
nevezetesen az Innovatív Unió, az 
Erőforrás-hatékony Európa, az Iparpolitika 
a globalizáció korában, az európai digitális 
menetrend és az uniós űrpolitika – céljai.

E tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megvalósuljanak az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezéseinek –
nevezetesen az Innovatív Unió, az 
Erőforrás-hatékony Európa, az Iparpolitika 
a globalizáció korában, az európai digitális 
menetrend és a két kiemelt uniós
űrprogram, a Galileo és a GMES – céljai.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

c) Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS) és a globális 
környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyeléshez (GMES) való uniós 
hozzájárulás, a Galileo elnevezésű európai 
műholdas navigációs programon és az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testületen
(IPCC) keresztül.

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló és a 
harmadik országokkal partnerségben 
folytatott megfelelő kutatási és innovációs 
tevékenység kulcsszerephez juthat és 
ahhoz is kell jutnia a felvázolt globális
kihívások kezelésében, hozzájárulva ezzel 
a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez,
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra
váltani. Mivel a felvázolt problémák nem 
csak Európában, hanem – sok esetben –
világszinten tartósan fennálló kihívást 
jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
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meg. együttműködést követel meg.

Módosítás 28

Rendeletre 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 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az inkluzív, innovatív
és biztonságos európai társadalmak 
előmozdítása, tekintettel a korábban nem 
tapasztalt változásokra és a növekvő 
globális egymásrautaltságra.

A különös célkitűzés az inkluzív és
innovatív európai társadalmak 
előmozdítása, tekintettel a korábban nem 
tapasztalt változásokra és a növekvő 
globális egymásrautaltságra.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadszor: a biztonság hiányának 
számos típusa, legyen szó akár 
bűnözésről, erőszakról, terrorizmusról, 
számítógépes támadásokról, a 
magánélethez való jog megsértéséről, vagy 
a társadalmi-gazdasági zavarok más 
formáiról, egyre inkább érinti a 
polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 

törölve
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költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz 
az Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 
elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 
47 milliárd USD értékű veszteséget 
okozott, és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését. Ez a 
vállalkozás segíteni fog Európának abban, 
hogy ne csak határain belül kezelje a 
kihívásokat, hanem a nemzetközi színtéren 
fellépő globális szereplőként is. Ez egyúttal 

Az inkluzív és innovatív társadalmak 
létrehozásához Európának olyan módszerre 
van szüksége, amely maga után vonja az új 
tudás, technológiák és képességek 
kialakítását, valamint a politikai 
lehetőségek kijelölését. Ez a vállalkozás 
segíteni fog Európának abban, hogy ne 
csak határain belül kezelje a kihívásokat, 
hanem a nemzetközi színtéren fellépő 
globális szereplőként is. Ez egyúttal 
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segíteni fog a tagállamoknak is a máshol 
szerzett tapasztalatok hasznosításában és 
saját körülményeiknek megfelelő 
intézkedéseik jobb meghatározásában.

segíteni fog a tagállamoknak is a máshol 
szerzett tapasztalatok hasznosításában és 
saját körülményeiknek megfelelő 
intézkedéseik jobb meghatározásában.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra, a közös kül- és 
biztonságpolitikára, valamint az Európai 
Unió belbiztonsági stratégiájára, mely a 
katasztrófa-megelőzési és -elhárítási 
politikákra is kiterjed. A koordináció a 
Közös Kutatóközpont által folytatott 
közvetlen cselekvések révén fog történni.

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra. A koordináció a Közös 
Kutatóközpont által folytatott közvetlen 
cselekvések révén fog történni.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6.3 pont – 6.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Biztonságos társadalmak törölve
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, IKT- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. Erre az olyan 
innovatív technológiák és megoldások 
kidolgozása révén fog sor kerülni, 
amelyek kezelik a biztonsági réseket, és 
megelőzik a biztonsági kockázatokat. Ezek 
a küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;
b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
c) a kiberbiztonság elősegítése;
d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.
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Módosítás 35

Rendeletre 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
6a.1. A különös célkitűzés:
A különös célkitűzés célja a biztonságos 
európai társadalmak előmozdítása a 
korábban nem tapasztalt változások, 
valamint a növekvő globális 
egymásrautaltság és fenyegetések 
körülményei között, és ezzel egyidejűleg a 
szabadság a jogérvényesülés európai 
kultúrájának megerősítése.
Széles körben észlelhető a biztonság 
hiánya, legyen szó akár bűnözésről, 
erőszakról, terrorizmusról, természeti vagy 
ember okozta katasztrófáról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-
gazdasági zavarok más formáiról. Mindez 
közvetlenül érinti a polgárokat, szélesebb 
körben befolyásolja a bizalom, a törődés 
és a kommunikáció felfogását, valamint 
kapcsolódik a társadalom készültségi és 
szervezettségi szintjéhez.
A becslések szerint a bűncselekmények 
közvetlen sértettjeinek száma Európában 
évente a 75 milliót is elérheti1. A bűnözés, 
terrorizmus, illegális tevékenységek, 
erőszak és katasztrófák költségei 2010-ben 
Európában a becslések szerint legalább 
650 milliárd eurót (azaz az Unió GDP-
jének kb. 5%-át) tettek ki. A terrorizmus 
következményeinek szemléletes példája a 
manhattani ikertornyok ellen 2001. 
szeptember 11-én elkövetett támadás. 
Több ezren vesztették életüket, és a 
becslések szerint ez az esemény az USA 
termelékenységében 35 milliárd USD, az 
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össztermelésben pedig 47 milliárd USD 
értékű veszteséget okozott, és a következő 
negyedévben a munkanélküliség csaknem 
1%-os emelkedéséhez vezetett. Kulturális 
és globális hatása szintén jelentős volt. A 
polgárok, a cégek és az intézmények egyre 
több digitális interakcióban és 
tranzakcióban vesznek részt az élet 
társadalmi, pénzügyi és kereskedelmi 
területein, az internet fejlődése azonban a 
számítástechnikai bűnözést is magával 
hozta, amely évente több milliárd euró 
értékű kárt okoz, és megsérti az egyének 
vagy társaságok személyes adatainak 
védelmét szerte a kontinensen. A 
mindennapi életben tapasztalható 
bizonytalanságérzet jellegének és 
felfogásának változásai valószínűleg a 
polgároknak nemcsak az intézményekbe, 
hanem az egymásba vetett bizalmát is 
megingatják.
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 és szolgáltatások – ezen 
belül az IKT – versenyképességének 
javítására, valamint a magánélethez való 
joggal az interneten és máshol való 
visszaéléseknek és az emberi jogok 
megsértéseinek megelőzésére és az ez 
ellen folytatott küzdelemre van szükség, 
egyúttal biztosítani kell az európai 
polgárok egyéni jogait és szabadságát.
E célkitűzés értelmében a „Horizont 
2020” keretprogram támogatni a polgári 
biztonság és a védelem terén felhasznált 
technológiákra vonatkozó, illetve a 
mindkét terület szempontjából fontos 
európai képességekre irányuló 
kutatásokat. Ennek érdekében a 
biztonsági kutatás fogalma kiterjed a 
belső és a külső biztonságra egyaránt, 
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ideértve a közös biztonsági és védelmi 
politikát, továbbá támogatható a kettős 
felhasználású technológiák teljes 
spektruma, szükség esetén bevonva a 
Bizottság munkájába az Európai Védelmi 
Ügynökséget is. Az e célkitűzés alá tartozó 
technológiai kutatások és innováció, 
illetve közös kutatások és fejlesztések 
végrehajtása során a technológiai ellátási 
láncra jellemző kiválóság és innováció 
fenntartása révén kiemelt figyelmet 
szentelnek a standardizálás 
szempontjainak, a kezdettől fogva 
megvalósuló interoperabilitásnak, a 
kulcsfontosságú alaptechnológiáknak, a 
stratégiai függetlenségnek, valamint az 
ellátásbiztonságnak.
Végül, mivel a biztonsági politikáknak 
kölcsönhatásban kell állniuk a különböző 
társadalmi politikákkal, a 
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is 
e kihívás fontos aspektusa lesz.
6a.2. Indoklás és uniós hozzáadott érték
A biztonság Európa és az európai 
polgárok jogos aggodalma, és ezért 
jelentős kihívást jelent a társadalom 
számára. Az Európai Unió, annak 
polgárai, ipara és nemzetközi partnerei 
gyakran szembesülnek biztonsági 
veszélyek – mint például 
bűncselekmények, terrorizmus, illegális 
kereskedelem, valamint ember okozta 
vagy természeti katasztrófák nyomán 
kialakuló tömeges szükséghelyzetek –
egész sorával. Ezek a fenyegetések 
átterjedhetnek a határokon, és célpontjaik 
lehetnek fizikai objektumok vagy a 
világháló, és különböző forrásokból 
érkező támadások jellemezhetik őket. A 
hatóságoknak és a magánszféra 
szervezeteinek informatikai és 
kommunikációs rendszerei elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgároknak az informatikai és 
kommunikációs rendszerekbe vetett 
bizalmát ássák alá, valamint közvetlen 
anyagi károkat és üzleti lehetőségek 
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elvesztését okozzák, hanem súlyosan 
veszélyeztethetik az olyan kritikus 
infrastruktúrát és szolgáltatásokat, mint 
az energia, a légi és egyéb közlekedés, a 
víz- és élelmiszer-ellátás, az egészségügy, 
a pénzügyek vagy a távközlés.
Ezek a fenyegetések társadalmunk belső 
alapjait is veszélybe sodorhatják. A 
technológia és a kreatív tervezés jelentős 
mértékben elősegítheti a válaszlépések 
megtételét. Új megoldásokat kell azonban 
kidolgozni, szem előtt tartva az eszközök 
helyes megválasztását és a társadalom 
igényeinek való megfelelésüket, 
különösen a polgárok alapvető jogainak 
és szabadságainak garantálása 
tekintetében.
A biztonság ezen kívül jelentős gazdasági 
kihívást is képvisel. A biztonsági piac 
értéke hozzávetőlegesen 100 milliárd EUR 
évente világviszonylatban, ebből az 
Európára eső rész 25 és 35% között van. 
Ezen túlmenően – a jelenlegi gazdasági 
válság ellenére – gyorsan növekvő piacról 
van szó. Tekintve, hogy egyes 
fenyegetések potenciálisan hatással 
lehetnek a szolgáltatásokra, a hálózatokra 
vagy a vállalkozásokra, a megfelelő 
biztonsági megoldások alkalmazása 
elengedhetetlen a gazdaság és az európai 
gyártási versenyképesség szempontjából.
Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020-
prioritásokra, a közös kül- és 
biztonságpolitikára, ideértve a közös 
biztonsági és védelmi politikát, az Európai 
Unió belbiztonsági stratégiájára, ideértve 
a katasztrófa-megelőzési és -elhárítási 
politikákat, valamint az európai digitális 
menetrendre. A koordináció a Közös 
Kutatóközpont által folytatott közvetlen 
cselekvések révén fog történni.
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A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programkészítés és az 
irányítás vonatkozásában, beleértve a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló tanácsi határozat 9. cikkében 
említett bizottsággal való 
megállapodásokat is. A bizalmas vagy 
egyéb kényes, biztonsági vonatkozású 
információk védelmet kapnak, és a 
munkaprogramokban meg lehet határozni 
a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
egyedi követelményeket és kritériumokat. 
Ez tükröződni fog ezen célkitűzés 
programozási és irányítási szabályaiban is 
(ideértve a komitológiai vonatkozásokat 
is).
Végül, mivel az e célkitűzés alá tartozó 
kutatások a polgári biztonsági és a 
védelmi területen egyaránt felhasználható 
alkalmazásokra irányulnak, tevékenyen 
törekedni kell az Európai Védelmi 
Ügynökséggel való együttműködésre a 
célkitűzés végrehajtásához kapcsolódó 
valamennyi szempontból. Az Európai 
Védelmi Ügynökségnek e célból részt kell 
vennie az e célkitűzéssel kapcsolatos 
szervezési, programozási és irányítási 
tevékenységekben, ideértve a szolgálatközi 
és komitológiai szempontokat is. Az egyéb 
érintett uniós ügynökségekkel – pl. a 
FRONTEX-szel, az EMSA-val és az 
Europollal – kiépített 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.
6a.3. A tevékenységek nagy vonalakban
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, a bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
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fejlesztve az Unió biztonsági ágazatának 
és szolgáltatásainak – ezen belül az IKT-
nek – versenyképességét. A tevékenységek 
magukban foglalják az innovatív 
megoldások új generációja kutatásának és 
fejlesztésének középpontba helyezését, ami 
az új elképzelésekkel és tervezésekkel 
kapcsolatos munka és átjárható 
szabványok segítségével valósul meg. Erre 
olyan innovatív technológiák és 
megoldások kidolgozása révén fog sor 
kerülni, amelyek megszüntetik a 
biztonsági réseket, és végeredményben 
csökkentik a biztonsági fenyegetésekből 
eredő kockázatokat. Ezek a 
küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.
A „Horizont 2020” keretprogram 
konkrétabban az alábbiak szerint 
támogatja a közös biztonsági és védelmi 
politikához kapcsolódó kutatást:
i. A „Horizont 2020” keretprogram 
támogatja az olyan új technológiák 
hatékony technológiai nyomon követését, 
amelyek jelentős mértékben 
átformálhatják a jövőbeni biztonsági és 
védelmi képességeket vagy a biztonsági 
környezetet. E nyomon követés alapján 
áttörést eredményező, jelentős haszonnal 
kecsegtető kutatások fogják áthidalni a 
rést az innovatív elképzelések és úttörő 
felfedezések, valamint azok biztonsági és 
védelmi felhasználása között.
ii. A „Horizont 2020” keretprogram az 
EUMSZ 185. cikke értelmében uniós 
hozzájárulással támogatja a több tagállam 
által kezdeményezett célzott közös kutatási 
és fejlesztési tevékenységeket. Az ilyen 
kezdeményezések célja az európai 
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képességek hatékony, a tagállamok és az 
Unió politikai céljainak megfelelő 
fejlesztése azáltal, hogy az innovatív 
technológiákat tényleges, tesztek és 
bemutatók révén minősített rendszerekké 
fejlesztik tovább. Az ilyen 
együttműködések a tagállamok 
kezdeményezésein alapulnak.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) A polgárok védelmi biztonságának 
növelése – A bűncselekmények és 
terrorizmus elleni küzdelem;
b) A kritikus infrastruktúra 
ellenállóképességének megőrzése és 
fokozása;
c) A biztonság határigazgatás és tengeri 
biztonság révén történő megerősítése;
d) Informatikai biztonság biztosítása és 
fokozása;
e) Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása;
f) A személyes adatok és a szabadság 
biztosítása az Interneten, valamint a 
biztonság társadalmi dimenziójának 
javítása; 
g) A közös biztonsági és védelmi politika 
keretében végzett missziók és műveletek 
végrehajtására vonatkozó képesség 
megerősítése.
_____________
1 COM(2011)0274

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6.3 pont – 6.3.3 pont – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztonság megerősítése, valamint a 
harmadik országokon belüli konfliktusok 
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átalakítása konfliktusmegelőzés, 
béketeremtés és a civil biztonsági ágazat 
reformja révén;
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