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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság létrehozta a Horizont 2020 programot, mivel 
úgy véli, hogy a program az Európai Unió (EU) versenyképességének növelése által segít 
kilábalni az adósságválságból és helyreállítja a növekedést.

A Horizont 2020 program elsőként egyetlen programban egyesíti a kutatás és az innováció 
uniós finanszírozását. A Horizont 2020 program a tudományos áttörések olyan innovatív 
termékekben és szolgáltatásokban való alkalmazására irányul, amelyek új üzleti lehetőségeket 
teremtenek és javítják az emberek életminőségét. Célja, hogy a szabályok és a pályázati 
eljárások egyszerűsítése csökkentse a bürokráciát, és ez minél több tudományos munkatárs és 
innovatív vállalkozás bevonását tegye lehetővé.

A Horizont 2020 program 2014 januárjában lép életbe, a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó 
költségvetése 87,74 milliárd euró. Az alábbi három átfogó részre oszlik fel: 1. tudományos 
kiválóság, 2. ipari vezetés, 3. társadalmi kihívások. A vélemény előadója úgy véli, hogy az 
AGRI bizottságnak a harmadik részre kell koncentrálnia a törekvéseit, amely különösen a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó témaköröket öleli fel. A harmadik rész az alábbi hat területre 
osztható fel:

a) Egészség, demográfiai változás és jólét (9,07 milliárd euró);

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság (4,69 milliárd euró);

c) Biztonságos, tiszta és hatékony energia (6,53 milliárd euró);

d) Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés (7,69 milliárd euró);

e) Éghajlatpolitika, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok (4,31 milliárd euró);

f) Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak (4,31 milliárd euró).

Az élelmiszerbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság területével kapcsolatban a vélemény 
előadója hangsúlyozza annak a szükségességét, hogy a tudósok aktívan működjenek együtt a 
gazdálkodókkal, nevezetesen a kutatási prioritások megvitatása területén annak érdekében, 
hogy a legújabb felfedezéseket alkalmazni lehessen a való életben. Szintén fontos, hogy a 
nem kormányzati szervezeteket bevonják az ilyen vitákba.

A vélemény előadója üdvözli, hogy a hetedik keretprogramhoz (KP7) viszonyítva a 
mezőgazdaságot érintő kutatás költségvetése jelentősen növekedett. 

A vélemény előadója különösen felhívja a figyelmet arra, hogy ösztönözni kell az élelmiszer-
hulladék csökkentését megcélzó kutatást, mivel Európában és világszerte növekszik az 
élelmiszer iránti kereslet. Fontos a természeti erőforrások még nagyobb hatékonysággal 
történő felhasználása.

Az AGRI bizottságnak a Horizont 2020 programról folytatott eszmecseréje során 
megállapítást nyert, hogy csökkenteni kell az eljárásokban tapasztalható bürokráciát. A 
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vélemény előadója úgy ítéli meg, hogy ebben a javaslatban a Bizottság jelentősen 
csökkentette a bürokráciát és egyszerűsítette a pályázati eljárást.

A vélemény előadója összességében úgy ítéli meg, hogy a javaslat kiegyensúlyozott és 
nagyon jól megtervezett. A vélemény előadója azt javasolja, hogy e javaslat felülvizsgálatát 
körültekintően végezzék, és reményét fejezi ki, hogy a program 2014. január 1-jén életbe lép, 
és az év elejétől segíti a tudósokat abban, hogy olyan új felfedezéseket tegyenek, amelyek 
növelik Európa általános versenyképességét.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
három prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari 
vezető szerep kivívását („Ipari vezető 
szerep”) és a társadalmi kihívások 
kezelését (Társadalmi kihívások”). E 
prioritásokat a Közös Kutatóközpont (JRC) 
közvetett cselekvéseiről szóló három 
részből és a közvetlen cselekvéseiről szóló 
egy részből álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
három prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari
és mezőgazdasági vezető szerep kivívását
(„Ipari és mezőgazdasági vezető szerep”) 
és a társadalmi kihívások kezelését
(Társadalmi kihívások”). E prioritásokat a 
Közös Kutatóközpont (JRC) közvetett 
cselekvéseiről szóló három részből és a 
közvetlen cselekvéseiről szóló egy részből 
álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.

Indokolás

Az ipari vezető szerepre vonatkozó célkitűzés meghatározásában a mezőgazdaság nem kerül 
említésre, jóllehet a program költségvetésében 4,5 millió eurót különítettek el mezőgazdasági 
kutatásra és innovációra.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és az európai 
kutatási infrastruktúrák terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 
tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és a tudományos 
infrastruktúra európai hálózatát együtt 
formáló tagállamok kutatási
infrastruktúrái. E tevékenységeknek célul 
kell kitűzniük a kompetencia hosszú távú 
fejlesztését a tudomány, a rendszerek és a 
kutatók következő generációjára 
összpontosítva, és támogatást biztosítva a 
feltörekvő tehetségek számára az EU teljes 
területén és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Közös Kutatóközpont közvetlen 
cselekvéseit rugalmas, hatékony és 
átlátható módon kell megvalósítani, 
figyelembe véve a Közös Kutatóközpont
felhasználói és uniós politikájának
idevágó szükségleteit, valamint tiszteletben 
tartva az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére vonatkozó célkitűzést. A 

(13) A Közös Kutatóközpont közvetlen 
cselekvéseit rugalmas, hatékony és 
átlátható módon kell megvalósítani, 
figyelembe véve az Unió és a Közös 
Kutatóközpont politikáit felhasználók
idevágó szükségleteit, valamint tiszteletben 
tartva az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére vonatkozó célkitűzést. A 
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kutatási cselekvéseket adott esetben 
ezekhez a szükségletekhez és a 
tudományos és technológiai fejlesztésekhez 
kell igazítani, és törekedni kell a 
tudományos kiválóság elérésére.

kutatási cselekvéseket adott esetben 
ezekhez a szükségletekhez és a 
tudományos és technológiai fejlesztésekhez 
kell igazítani, és törekedni kell a 
tudományos kiválóság elérésére.

Indokolás

Rossz sorrend. A javasolt szövegben a Közös Kutatóközpont megelőzi az Unió politikai 
hatásköreit.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Közös Kutatóközpontnak további 
erőforrásokat kell létrehoznia versenyképes 
tevékenységek révén, ideértve a „Horizont 
2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételt, a harmadik 
országgal közösen folytatott munkát és 
kisebb mértékben a szellemi tulajdon 
kihasználását.

(14) A Közös Kutatóközpontnak további 
erőforrásokat kell létrehoznia versenyképes 
tevékenységek révén, ideértve harmadik 
országgal közösen folytatott munkát és 
kisebb mértékben a szellemi tulajdon 
kihasználását.

Indokolás

A javaslat a Közös Kutatóközpontot privilegizált helyzetbe hozza más uniós tudományos 
intézményekkel. A Közös Kutatóközpontot saját költségvetéssel kell ellátni, kizárva a 
lehetőségét, hogy más költségvetési sorokban szereplő kutatásfinanszírozást igényeljen a 
„Horizont 2020” program keretében.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) európai kutatási infrastruktúra, ideértve 
az elektronikus infrastruktúrát.

d) a tudományos infrastruktúra európai
hálózatát formáló tagállamok kutatási
infrastruktúráinak megerősítése, ideértve 
az e-infrastruktúrát is.



AD\908034HU.doc 7/23 PE489.458v02-00

HU

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Ipari vezető szerep” című II. rész –
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott
„Ipari vezető szerep” prioritással 
összhangban – a következő különös 
célkitűzésekkel erősíti meg az ipari vezető 
szerepet és a versenyképességet:

Az „Ipari és mezőgazdasági vezető szerep” 
című II. rész – a(z) XX/2012/EU 
[„Horizont 2020” keretprogram] rendelet 5. 
cikke (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott „Ipari és mezőgazdasági
vezető szerep” prioritással összhangban – a 
következő különös célkitűzésekkel erősíti 
meg az ipari és mezőgazdasági vezető 
szerepet és a versenyképességet:

Indokolás

Összhangban az 1. cikk módosításával.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén (ideértve a tápanyagok,
az energia, a szén, a víz és a talaj 
hatékony felhasználását is), és a 
mezőgazdasági biohulladékot a benne 
rejlő potenciális lehetőségek 
maradéktalan kiaknázása mellett 
hasznosítva, csökkentve az 
élelmiszerhulladékot az élelmiszerellátási 
lánc egészében, az elsődleges termeléstől a 
végső felhasználói pontig, ami ösztönözni 
fogja az ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyedi programot értékelni kell az 
eredményességi mutatókhoz mért 
eredmények és hatás vonatkozásában, 
beleértve a befolyásos szakfolyóiratokban 
közzétett publikációkat, a kutatók 
mozgását, a kutatási infrastruktúra 
hozzáférhetőségét, az adósság- és 
kockázatitőke-finanszírozás útján 
mozgósított beruházásokat, az adott 
vállalkozás vagy piac esetében újnak 
számító innovációkat bevezető kkv-ket, a 
szakpolitikai dokumentumokban a 
vonatkozó kutatási tevékenységekre tett 
utalásokat, valamint a szakpolitikákra tett 
különös hatások eseteit is.

Az egyedi programot értékelni kell az 
eredményességi mutatókhoz mért 
eredmények és hatás vonatkozásában, 
beleértve a befolyásos szakfolyóiratokban 
közzétett publikációkat, a kutatók 
mozgását, a kutatási infrastruktúra 
hozzáférhetőségét, az adósság- és 
kockázatitőke-finanszírozás útján 
mozgósított beruházásokat, az adott 
vállalkozás vagy piac esetében újnak 
számító innovációkat bevezető kkv-ket, a 
szakpolitikai dokumentumokban a 
vonatkozó kutatási tevékenységekre tett 
utalásokat, a szakpolitikákra tett különös 
hatások eseteit, valamint a kutatási 
eredmények átültetését a gyakorlatba.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció és a gyakorlatba való átültetés.
Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
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vállalkozások és iparágak forrásává válni. problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében, valamint a 
részvételre ösztönző kutatással hozzájárva 
a megoldásokhoz. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági és megfelelőségi
kezdeményezések és a zöld és fenntartható 
gazdaság irányában tett intézkedések 
támogatása.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyökeresen új jövőbeni technológiák 
alapjainak sikeres felfedezéséhez 

A gyökeresen új jövőbeni technológiák 
alapjainak sikeres felfedezéséhez 
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szükséges nagyszámú, még embrionális 
szinten lévő, magas kockázatú, jövőbe 
mutató tudományos és technológiai 
együttműködésen alapuló kutatási projekt 
támogatása. Ez a tevékenység, mivel 
kifejezetten tartózkodik a témák 
meghatározásától és a szabályok 
előírásától, elősegíti az új ötletek születését 
– akármikor is keletkezzenek, és 
akárhonnét származzanak – a témák és a 
tudományterületek legszélesebb körében.
Az ilyen törékeny ötletek támogatása 
agilis, kockázatbarát és erősen 
interdiszciplináris kutatási megközelítést 
igényel, amely messze a szigorú 
értelemben vett technológiai területeken túl 
merészkedik. Az új, magas potenciálú 
szereplők, például a fiatal kutatók és a 
csúcstechnológiai kkv-k kutatásba és 
innovációba való vonzása és ösztönzése a 
jövő vezető tudományos és ipari 
szakembereinek kinevelése szempontjából 
is fontos.

szükséges nagyszámú, még embrionális 
szinten lévő, magas kockázatú, jövőbe 
mutató tudományos és technológiai 
együttműködésen alapuló kutatási projekt 
támogatása. Ez a tevékenység, mivel 
kifejezetten tartózkodik a témák 
meghatározásától és a szabályok 
előírásától, elősegíti az új ötletek születését 
– akármikor is keletkezzenek, és 
akárhonnét származzanak – a témák és a 
tudományterületek legszélesebb körében.
Az ilyen törékeny ötletek támogatása 
agilis, kockázatbarát és erősen 
interdiszciplináris kutatási megközelítést 
igényel, amely messze a szigorú 
értelemben vett technológiai területeken túl 
merészkedik. Az új, magas potenciálú 
szereplők, például a fiatal kutatók és a 
csúcstechnológiai kkv-k, valamint a női 
kutatók kutatásba és innovációba való 
vonzása és ösztönzése a jövő vezető 
tudományos és ipari szakembereinek 
kinevelése szempontjából is fontos.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával) való együttműködés.
Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások létrejöttét (gyógyszer-
adagolási rendszerek, bioszenzorok, 

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával), valamint a növényi és 
mezőgazdasági biotechnológiával – való 
együttműködés. Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások létrejöttét (gyógyszer-
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biochipek stb.). adagolási rendszerek, bioszenzorok, 
biochipek, növényi alapú géntechnológia
stb.).

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.2. Biotechnológiai alapú ipari eljárások 1.4.2. Biotechnológiai alapú termékek és
eljárások

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Növelni kell a feldolgozóipar – például a 
vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, az 
üveggyártás, a nemvasfémek gyártása és 
acélgyártás – versenyképességét az 
erőforrás- és energiahatékonyság gyökeres 
javításával, az ilyen ipari tevékenységek 
környezeti hatásának csökkentésével. A 
következők kerülnek középpontba: az 
innovatív anyagokat megalapozó 
alaptechnológiák, valamint az értéklánc 
egészében az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással előállított termékeket és a 
kevésbé energiaintenzív folyamatokat és 
szolgáltatásokat lehetővé tévő anyagok és 
technológiai megoldások kifejlesztése és 
hitelesítése, továbbá a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gyártási 
technológiák és módszerek használata 
annak érdekében, hogy elérjük az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása 
tekintetében előírt csökkentéseket.

Növelni kell a feldolgozóipar – például a 
vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, az 
üveggyártás, az építőipar, a nemvasfémek 
gyártása és acélgyártás –
versenyképességét az erőforrás- és 
energiahatékonyság gyökeres javításával, 
az ilyen ipari tevékenységek környezeti 
hatásának csökkentésével. A következők 
kerülnek középpontba: az innovatív 
anyagokat megalapozó alaptechnológiák, 
valamint az értéklánc egészében az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
előállított termékeket és a kevésbé 
energiaintenzív folyamatokat és 
szolgáltatásokat lehetővé tévő anyagok és 
technológiai megoldások kifejlesztése és 
hitelesítése, továbbá a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gyártási 
technológiák és módszerek használata 
annak érdekében, hogy elérjük az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása 
tekintetében előírt csökkentéseket.
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz a tudomány, a 
technológia és az innováció valamennyi 
területét le fogja fedni, alulról felfelé való 
megközelítésben egy adott társadalmi 
kihíváson vagy alaptechnológián belül, így 
elegendő teret hagy mindenféle ígéretes 
ötlet megvalósítására, különösen az 
ágazatokon átívelő és interdiszciplináris 
projekteknek a finanszírozása számára.

A kkv-támogató eszköz a tudomány, a 
technológia és az innováció valamennyi 
területét le fogja fedni, többek között a 
mezőgazdaságban is, alulról felfelé való 
megközelítésben egy adott társadalmi 
kihíváson vagy alaptechnológián belül, így 
elegendő teret hagy mindenféle ígéretes 
ötlet megvalósítására, különösen az 
ágazatokon átívelő és interdiszciplináris 
projekteknek a finanszírozása számára.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás
(pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, 
beszerzői hálózatok, technológiatranszfer-
hivatalok támogatása, stratégiai tervezés) 
és a közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályoknak –
többek között a technológiai innováció és 
az uniós jogszabályozás közötti 
koherencia hiányának, különösen a 
mezőgazdaságban – elhárítása révén, 
amelyek az innovatív cégek és a kkv-k, 
valamint a gyors növekedési potenciállal 
rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás
(pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, 
beszerzői hálózatok, technológiatranszfer-
hivatalok támogatása, stratégiai tervezés) 
és a közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. Tekintettel 
az emberi és az állati egészség közötti 
kapcsolatra, a betegségek 
patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint az adatok 
szabványosítását, interoperabilitását, 
tárolását, megosztását, valamint az ezekhez 
való hozzáférést, hogy lehetővé tegyük az 
adatok megfelelő kihasználását. Figyelmet 
kell fordítani az adatfeldolgozásra, a 
tudásmenedzsmentre, a modellezésre és a 
vizualizációra.

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint a mind az
emberekre, mind az állatokra vonatkozó
adatok szabványosítását, 
interoperabilitását, tárolását, megosztását, 
valamint az ezekhez való hozzáférést, hogy 
lehetővé tegyük az adatok megfelelő 
kihasználását. Figyelmet kell fordítani az 
adatfeldolgozásra, a tudásmenedzsmentre, 
a modellezésre és a vizualizációra.
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Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

2.1. Fenntartható és versenyképes
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe,

Megfelelő tudásra, tudásátadásra,
eszközökre, szolgáltatásokra és 
innovációkra van szükség a 
termelékenyebb, erőforrás-hatékonyabb és 
rugalmasabb mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
támogatásához, amelyek elegendő 
mennyiségű élelmiszert, takarmányt, 
biomasszát és egyéb nyersanyagokat 
biztosítanak, valamint ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nyújtanak, és ezáltal 
elősegítik a virágzó vidéki közösségek 
fejlődését és támogatják a vidéki innovatív 
kkv-kat. A kutatás és az innováció 
lehetőségeket kínál a mezőgazdasági, 
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amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése;
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

éghajlati és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntarthatóbb termelésbe,
például: a növények genetikus 
potenciáljának fokozása a biotikus és 
abiotikus stresszhez való alkalmazkodásuk 
javítása érdekében; a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; a talajerózió és
az üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése;
a tápanyagok és a víz felhasználásának 
hatékonyabbá tétele; a növényi eredetű 
fehérjék Európába irányuló nemzetközi 
importjától való függés csökkentése; a 
biológiai sokféleség mértékének növelése 
az elsődleges termelési rendszerekben.

Indokolás

A mezőgazdasági kutatás is a megoldás része. A növények – genetikai potenciáljuk és azon 
tulajdonságuk révén, hogy javítani képesek tápanyag- és vízfelhasználásuk hatékonyságát –
különösen pozitívan hozzájárulnak majd a fenntartható mezőgazdasághoz. Ezzel a 
kérdéskörrel egyértelműbb és határozottabb módon kell foglalkozni.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A termelési hatékonyság növelése és
az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság 
biztosítása mellett

2.1.1. A termelési hatékonyság, az 
élelmiszerminőség és -biztonság, a 
fenntarthatóság és a rugalmasság
növelése, valamint az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelése és enyhítése

Indokolás

Az élelmiszerminőség és -biztonság, valamint a növények egészsége, az érzékeléssel és a 
tápanyagokkal kapcsolatos jellegzetességeik (vitaminok, mikrotápanyagok).

Módosítás 23
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek növelik a 
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 
hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, új 
lehetőségeket teremt a biomassza, valamint 
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
melléktermékek biztosítására a nem 
élelmiszeripari alkalmazások széles skálája 
számára.

A tevékenységek növelik a 
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 
hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk – valamint 
azok átadása valamennyi érintett 
gazdasági szereplő számára segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, új 
lehetőségeket teremt a biomassza, a 
biohulladék, valamint a mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási melléktermékek 
biztosítására a nem élelmiszeripari 
alkalmazások széles skálája számára
(például az energetikai ágazatban és a 
vegyiparban).

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre és az ágazatok közötti 
szinergiákra van szükség, amelyek javítják 
a növények, állatok, mikroorganizmusok 
eredményességét, miközben biztosítják az 
erőforrások (víz, tápanyagok, energia) 
hatékony felhasználását és a vidéki 
területek ökológiai egységét. Hangsúlyt 
kapnak az integrált és változatos termelési 
rendszerek és innovatív mezőgazdasági 
gyakorlatok, ideértve a precíziós 
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hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

technológiák és ökológiai hatékonyságot 
növelő megközelítések felhasználását a 
mezőgazdaság minden típusa javára. A 
növények és állatok alkalmazkodást, 
ellenállóképességet és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai
fokozását felül kell vizsgálni és tovább kell 
fejleszteni mind a hagyományos, mind 
pedig a modern tenyésztési technikák 
fényében, és szükségessé teszi a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a növénytermesztés és az 
állattenyésztés, valamint a fenntartható 
hozamnövelés alapja. Támogatni kell az 
állatok és növények egészségét, és további 
integrált intézkedéseket kell tenni a 
betegségek és a kártevők elleni védekezés 
terén. Az állati betegségek – a zoonózist is 
beleértve – felszámolását célzó stratégiákat 
a mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása
hozzájárul a kereskedelmi felhasználók 
mind logisztikai, mind gyakorlati jellegű 
aggályainak, valamint az uniós polgárok
társadalmi természetű aggodalmainak 
eloszlatásához. A fent felsorolt területeket 
több alapkutatás fogja támogatni a fontos 
biológiai kérdések megoldása és az uniós 
szakpolitikák fejlesztésének és 
végrehajtásának támogatása érdekében.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. Ökoszisztéma-szolgáltatások és 
közjavak nyújtása

2.1.2. A mezőgazdaság többfunkciós 
jellegének megerősítése, ideértve
ökoszisztéma-szolgáltatások és közjavak
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nyújtását is

Indokolás

A többfunkciós jelleg a mezőgazdasági felhasználást az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal ötvöző 
átfogó megközelítés; konzisztenciát kell biztosítani a KAP és a kutatási programok között. A 
mezőgazdaság többfunkciós szerepét meg kell erősíteni – például ökoszisztéma-szolgáltatások 
és közjavak nyújtása révén –, ugyanakkor utat kell nyitni a mezőgazdasági kistermelés/az 
erdőgazdálkodás rendszereinek jobb megértése előtt is.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése,
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket, valamint 
a táj esztétikai értékeit is) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj megóvása, az erózió 
csökkentése, valamint a szén-dioxid-
megkötés, illetve az üvegházhatású gázok 
csökkentése. A kutatási tevékenységek 
irányítási megoldások és döntést és a 
politikát támogató eszközök rendelkezésre 
bocsátása, a mezőgazdasági kistermelők 
által az éghajlatváltozás 
következményeinek enyhítése érdekében 
tett intézkedések eredményeinek megfelelő 
felméréséhez hozzájáruló mutatók 
kidolgozása, valamint az ilyen eredmények
nem piaci értékének hatásmérése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A mezőgazdasági kistermelők 
által biztosított közjavak és -szolgáltatások 
pénzügyi értékét kalkuláló rendszert is ki 
kell fejleszteni, mivel az egyre célzottabb 
környezetbarát intézkedések az 
elkövetkező években egyre nagyobb 
szerepet játszanak a mezőgazdasági 
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politikában. A kezelendő kérdések között 
szerepel a különféle gazdálkodási/erdő-
/termesztési rendszerek és tájtípusok 
meghatározása és kialakítása, amelyek 
várhatóan optimalizálják a közjavak és -
szolgáltatások nyújtását. Foglalkozni 
fognak a mezőgazdasági kistermelés /a 
erdőgazdálkodás rendszereinek 
társadalmi-gazdasági és összehasonlító 
értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával. A mezőgazdasági
rendszerek aktív irányításában bekövetkező
változásokat alkalmazó területhasznosítás
– beleértve a technológiák alkalmazását és 
a bevett gyakorlatok megváltozását, 
különösen a talaj tápértékét figyelembe 
vevő gazdálkodást – elősegíti az 
üvegházhatású gázok visszaszorítását, 
valamint a mezőgazdasági ágazatnak az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodóképességét.

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelés/az erdőgazdálkodás rendszereire és annak környezetre 
gyakorolt hatásaira vonatkozó társadalmi-gazdasági kutatást a mezőgazdaság többfunkciós 
vonatkozásai tekintetében végzett kutatás szerves részévé kell tenni, és a mezőgazdasági 
rendszerek aktív irányításában végrehajtandó változtatások támogatása érdekében 
napirenden kell tartani.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
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takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó,
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó
szolgáltatásokra a mezőgazdasági 
kistermelés minden típusára és termékére, 
az elsődleges termeléstől a fogyasztásig.
Ez a megközelítés hozzájárul a) az 
élelmezés- és élelmiszerbiztonság 
eléréséhez minden európai polgár számára 
és az éhség megszüntetéséhez a világban, 
b) az egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével, valamint mezőgazdasági és 
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Indokolás

A mezőgazdaságnak és a mezőgazdasági termékeknek különböző típusai vannak, a 
hagyományostól az organikus és az intenzív fenntartható típusig. A mezőgazdaság és a 
mezőgazdasági termékek valamennyi típusát szerepeltetni kell, mivel közös céljuk a 
biztonságos és egészséges termékek forgalma. A mezőgazdaság és az alaptermelés a 
mezőgazdasági élelmiszertermelési ágazat kulcsfontosságú elemei, és a mezőgazdasági input 
iparágakban végrehajtott innovációs intézkedések hatalmas hozzájárulást tehetnek az 
egészséges és fenntartható diétákhoz, például a növények egészséges összetevőinek javítása 
révén.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve a 
mezőgazdasági termelést, az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
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hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel,
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Indokolás

A mezőgazdasági termelés az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc legeleje, és ezért 
egyértelműen hivatkozni kell rá.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.5 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabványosítás támogatását az új bio-
alapú termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítására használják 
majd fel.

A szabványosítás támogatását az új bio-
alapú termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítására használják 
majd fel, a szárazföldi és akvakulturális 
termelési rendszerektől a 
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végfelhasználóig.

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy a standard beállítást használják majd az egész értékláncban, 
a (földi vagy akvakulturális) elsődleges termeléstől a végfelhasználóig. Csak így biztosítható, 
hogy az egész értéklánc megfeleljen a közös céloknak.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.5 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előretekintő tevékenységekre kerül sor a 
bio-közgazdaság minden ágazatában, 
beleértve a globális, európai, nemzeti és 
regionális vetületeket kezelő adatbázisok, 
mutatók és modellek fejlesztését. Egy 
európai bio-közgazdasági 
megfigyelőközpontot kell létrehozni az 
uniós és globális kutatási és innovációs 
tevékenységek feltérképezésére és nyomon 
követésére, a fő eredményességi mutatók 
kidolgozására, valamint a bio-közgazdaság 
innovációs szakpolitikáinak figyelemmel 
kísérésére.

Előretekintő tevékenységekre kerül sor a 
bio-közgazdaság minden ágazatában, 
beleértve a globális, európai, nemzeti és 
regionális vetületeket kezelő adatbázisok, 
mutatók és modellek fejlesztését. Egy 
európai bio-közgazdasági – valamennyi 
tudományos, ipari és civil társadalmi 
szereplőt tömörítő megfigyelőközpontot 
kell létrehozni az uniós és globális kutatási 
és innovációs tevékenységek 
feltérképezésére és nyomon követésére, a 
fő eredményességi mutatók kidolgozására, 
valamint a bio-közgazdaság innovációs 
szakpolitikáinak figyelemmel kísérésére.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

3.2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság



AD\908034HU.doc 23/23 PE489.458v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program

Hivatkozások COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ITRE
17.1.2012

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AGRI
17.1.2012

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Sandra Kalniete
20.12.2011

Vizsgálat a bizottságban 31.5.2012

Az elfogadás dátuma 10.7.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

30
4
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel 
Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 
Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, 
Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz 
García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth 
Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James 
Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, 
Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 
Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc 
Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Salvatore Caronna, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves


