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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a „Horizont 2020” program Bizottság általi létrehozását, mivel véleménye 
szerint a program – versenyképességének támogatása révén – segíti majd az Európai Uniót a 
hitelválság leküzdésében és a növekedés helyreállításában.

A „Horizont 2020” révén most először ötvözik egyetlen programban az uniós kutatási és 
innovációs finanszírozást. A „Horizont 2020” a tudományos áttörések innovatív termékekben 
és szolgáltatásokban való felhasználására irányul, ami üzleti lehetőségeket teremt és javítja az 
emberek életminőségét. A program célja, hogy a szabályok és a pályázati eljárások 
egyszerűsítésén keresztül csökkentse az adminisztratív terheket, és ezáltal több tudós és 
innovatív vállalkozás figyelmét felkeltse.

A „Horizont 2020” 2014 januárjában lép hatályba, és a 2020-ig terjedő időszakban 
87,74 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. A programot három átfogó részre osztották: 
1. kiváló tudomány; 2. ipari vezető szerep; 3. társadalmi kihívások. Az előadó véleménye 
szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak főként a harmadik részre kellene 
összpontosítania erőfeszítéseit, mivel az kifejezetten a mezőgazdasággal kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozik. A harmadik rész hat területből áll:

a) egészségügy, demográfiai változások és jólét (9,07 milliárd EUR);

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

c) biztonságos, tiszta és hatékony energia (6,53 milliárd EUR);

d) intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés (7,69 milliárd EUR);

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok (4,31 milliárd EUR);

f) inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak (4,31 milliárd EUR).

Az élelmezésbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság kérdésével kapcsolatban az előadó 
hangsúlyozza, hogy az új felfedezések gyakorlati alkalmazása érdekében a tudósoknak 
aktívan együtt kell működniük a mezőgazdasági termelőkkel, különösen a kutatási prioritások 
megvitatása terén. Fontos, hogy a prioritások megvitatásába a nem kormányzati szervezeteket 
is bevonják.

Az előadó üdvözli, hogy a hetedik keretprogrammal összehasonlítva lényegesen nőtt a 
mezőgazdasággal kapcsolatos kutatásra előirányzott költségvetés. 

Az előadó szeretné felhívni a figyelmet különösen arra, hogy Európa és a világ növekvő 
élelmiszerszükségleteire tekintettel ösztönözni kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével 
kapcsolatos kutatást. Sokkal hatékonyabban kell felhasználni a természeti erőforrásokat.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban a „Horizont 2020” programról folytatott 
eszmecsere során elhangzott, hogy csökkenteni kell eljárásainak adminisztratív terheit. Az 
előadó véleménye szerint e javaslatában a Bizottság jelentősen csökkentette az adminisztratív 
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terheket, és egyszerűsítette a pályázati eljárást.

Összességében az előadó kiegyensúlyozottnak és nagyon jól felépítettnek tartja a javaslatot. 
Az előadó arra kéri a képviselőket, hogy körültekintően közelítsék meg e javaslat 
felülvizsgálatát, és reméli, hogy a program 2014. január 1-jén hatályba lép, így az új évben 
segíti majd a tudósokat abban, hogy Európa globális versenyképességét javító felfedezéseket 
tegyenek.

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció által 
a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató.
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 
kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
stratégia kutatási és innovációs 

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció, 
valamint ezek eredményeinek alkalmazása
által a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató.
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 
kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
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célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze.

stratégia kutatási és innovációs 
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze.

Módosítás 2

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
„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 

(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 és 
mezőgazdasági kistermelői 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 „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 
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nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Unióban a legtöbb 
mezőgazdasági vállalkozás kis- és 
középvállalkozás, és hogy jelenleg nincsen 
koherencia a kutatás és a technológiai 
innováció, illetve a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó uniós 
jogszabályozás között, ami egyre 
nehezebbé teszi a technológiai fejlesztések 
európai kkv-k általi aktív alkalmazását. 
Az Unióban folytatott mezőgazdasági 
kutatás maradéktalan kiaknázása 
érdekében a jogszabályozást ki kell 
igazítani oly módon, hogy lehetővé tegye 
az új technológia gyorsabb elterjedését és 
hatékonyabb felhasználását a 
mezőgazdasági kistermelők körében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 
körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 
körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 
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egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és azon belül 
különösen a kkv-ket nagyarányú 
részvételre sarkallja, és nyitva álljon az új 
résztvevők előtt. A finanszírozási 
szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat. 

egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és azon belül 
különösen a kkv-ket, továbbá a civil 
társadalmat nagyarányú részvételre 
sarkallja, és nyitva álljon az új résztvevők 
előtt. A finanszírozási szabályok 
egyszerűsítése a részvételhez társuló 
igazgatási kiadások csökkenésével jár, és 
segít visszaszorítani a pénzügyi hibákat. 

Indokolás

A kutatási tevékenységek nemcsak a kutatókat, a hatóságokat és a vállalkozásokat, hanem a 
civil társadalmat is érintik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására, jóllehet ezeknek nyitva kell 
állniuk más tagállamok részvétele előtt, és 
az új országok részvételét megkönnyítő 
eljárásokat kell magukba foglalniuk.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom visszaállítása és 
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a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

elmélyítése érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatnia kell a 
polgárok és a civil társadalom aktív 
részvételét a kutatási és innovációs 
ügyekben, ehhez pedig elő kell mozdítania 
a részvétellel járó kutatást, a tudományok 
oktatását, hozzáférhetőbbé kell tennie a 
tudományos ismereteket, olyan, 
felelősségteljes kutatási és innovációs 
menetrendeket kell kidolgoznia, illetve 
ezek eredményeinek olyan alkalmazásait,
amelyek választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
meg kell könnyítenie ez utóbbiak 
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Módosítás 7

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 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, valamint a 
közös agrárpolitikával (különösen 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 8

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, 
különösen az európai szomszédsági 
politika országaival. 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.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és
a kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy a tényalapú 
kockázatkezelési stratégia kialakításához
az Unió kutatásfinanszírozási 
stratégiájának részét képező új
megközelítésére van szükség. Ez 
alkalomból a Tanács új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
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elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a
résztvevőkkel szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az ugrásszerű egyszerűsítés
radikálisabb megközelítést igényel, és 
újfajta egyensúlyt kell kialakítani 
kockázat és bizalom között.

Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a
kutatókkal szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az olyan minőségi ugrás, amely az 
Unió kutatókba vetett bizalmát tükröző és 
őket a fokozott tudományos és 
technológiai haladáshoz szükséges 
kockázatok felvállalására ösztönző 
egyszerűsített eljárásokat eredményez,
radikálisabb megközelítést igényel.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot 
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást.

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot 
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek, 
valamint eredményeik alkalmazása uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep; b) vezető szerep az iparban és a 
mezőgazdasági kistermelésben;



AD\908035HU.doc 11/28 PE489.455v02-00

HU

Módosítás 12

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 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

(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 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk a nem kormányzati 
szervezetek és más civil társadalmi 
csoportok bevonásával, valamint a 
felelősségteljes kutatás és innováció 
támogatásban részesítését garantáló, 
átlátható és interaktív folyamatok.

Indokolás

A kutatási tevékenységek nemcsak a kutatókat, a hatóságokat és a vállalkozásokat, hanem a 
civil társadalmat is érintik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság;

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFT-programnak a tudományosan 
megalapozott innováció teljes spektrumát 
le kell fednie a korai stádiumban lévő, 
kiforratlan ötletekre irányuló, alulról 
építkező, kis léptékű előzetes kutatástól –
az átalakító potenciált magukban hordozó, 
újszerű kutatási területek köré kiépülő új 
kutató- és innovációs közösségek 
létrehozásán keresztül – az ambiciózus és 
messzire tekintő célokat kitűző kutatási 
menetrendek köré csoportosuló, 
nagyszabású összefogáson alapuló kutatási 
kezdeményezésekig. E három szint 
mindegyike más-más értéket képvisel, 
ugyanakkor jól kiegészítik egymást és 
szinergiákat kínálnak. A kis léptékű 
előzetes kutatások során például 
felmerülhetnek új témák fejlesztése iránti 
igények, amelyek később kutatási 
menetrendben meghatározott, nagy léptékű 
tevékenység keretében valósulhatnak meg. 
A különböző szintek a kutatásban részt 
vevők széles skáláját lefedik, így a fiatal 
kutatókat, a kutatásintenzív kkv-kat és az 
érdekeltek különböző csoportjait is (civil 
szervezetek, politikai döntéshozók, ágazati 
és állami alkalmazásban álló kutatók), 
amelyek kialakulóban, kiforróban lévő és 
specializálódó kutatási menetrendek köré 
csoportosulnak.

A JFT-programnak a tudományosan 
megalapozott innováció teljes spektrumát 
le kell fednie a korai stádiumban lévő, 
kiforratlan ötletekre irányuló, alulról 
építkező, kis léptékű előzetes kutatástól –
az átalakító potenciált magukban hordozó, 
újszerű kutatási területek köré kiépülő új 
kutató- és innovációs közösségek 
létrehozásán keresztül – az ambiciózus és 
messzire tekintő célokat kitűző kutatási 
menetrendek köré csoportosuló, 
nagyszabású összefogáson alapuló kutatási 
kezdeményezésekig. E három szint 
mindegyike más-más értéket képvisel, 
ugyanakkor jól kiegészítik egymást és 
szinergiákat kínálnak. A kis léptékű 
előzetes kutatások során például 
felmerülhetnek új témák fejlesztése iránti 
igények, amelyek később kutatási 
menetrendben meghatározott, nagy léptékű 
tevékenység keretében valósulhatnak meg. 
A különböző szintek a kutatásban részt 
vevők széles skáláját lefedik, így a fiatal 
kutatókat, a női kutatókat, a 
kutatásintenzív kkv-kat és az érdekeltek 
különböző csoportjait is (civil szervezetek, 
politikai döntéshozók, ágazati és állami 
alkalmazásban álló kutatók), amelyek 
kialakulóban, kiforróban lévő és 
specializálódó kutatási menetrendek köré 
csoportosulnak.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jóllehet Európa tetemes és sokszínű 
emberierőforrás-kínálattal rendelkezik a 
képzett munkaerőt követelő kutatás és 

Jóllehet Európa tetemes és sokszínű 
emberierőforrás-kínálattal rendelkezik a 
képzett munkaerőt követelő kutatás és 
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innováció területén, e kínálatot folytonosan 
táplálni és fejleszteni szükséges, hogy az 
meg tudjon felelni a gyorsan változó 
munkaerő-piaci igényeknek. Ma 
Európában a képzett munkaerőnek csak 
46%-a dolgozik a vállalkozói szférában, 
ami jóval alacsonyabb arány, mint Európa 
főbb gazdasági versenytársai esetében 
(Kínában például 69%, Japánban 73%, az 
USA-ban pedig 80%). Ezt a helyzetet 
súlyosbítja, hogy a jelenlegi demográfiai 
trendek szerint kutatóink aránytalanul nagy 
hányada néhány éven belül eléri a 
nyugdíjkorhatárt. Ehhez hozzáadódik 
továbbá, hogy az európai gazdaság 
kutatásintezívebbé válásához sokkal több 
magas színvonalú kutatói álláshely 
teremtésére lesz szükség, ami az 
elkövetkező évek egyik legnagyobb 
kihívása lesz az európai oktatási, kutatási 
és innovációs rendszerek számára.

innováció területén, e kínálatot folytonosan 
táplálni és fejleszteni szükséges, hogy az 
meg tudjon felelni a gyorsan változó 
munkaerő-piaci igényeknek. Ma 
Európában a képzett munkaerőnek csak 
46%-a dolgozik a vállalkozói szférában, 
ami jóval alacsonyabb arány, mint Európa 
főbb gazdasági versenytársai esetében 
(Kínában például 69%, Japánban 73%, az 
USA-ban pedig 80%). Ezt a helyzetet 
súlyosbítja, hogy a jelenlegi demográfiai 
trendek szerint kutatóink aránytalanul nagy 
hányada néhány éven belül eléri a 
nyugdíjkorhatárt. Ehhez hozzáadódik 
továbbá, hogy az európai gazdaság 
kutatásintezívebbé válásához sokkal több 
magas színvonalú kutatói álláshely 
teremtésére lesz szükség, ami az 
elkövetkező évek egyik legnagyobb 
kihívása lesz az európai oktatási, kutatási 
és innovációs rendszerek számára. A 
fentieken túlmenően – tekintettel arra, 
hogy a keretprogram egyik célkitűzése a 
nemek közötti egyenlőség hatékony 
előmozdításának garantálása és 
érvényesítése a kutatás és az innováció 
terén – ösztönözni kell, hogy a 
programban több nő vegyen részt, és a 
kutatásban maradéktalanul 
megvalósuljanak az ebben rejlő 
potenciális lehetőségek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek. 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek. 
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Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások 
irányításában.

Középpontba állítani a nanotechnológia 
irányítását a társadalom hasznára, 
figyelembe véve az elővigyázatosság elvét. 
A kockázatelemzés mellett értékelni a 
nanotechnológia sajátos különböző 
alkalmazásainak társadalmi
elfogadhatóságát is.

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 
alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is.

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 
alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is, így biztosítva 
biztonságos menetrendet az 
alkalmazáshoz.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált; a szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
mutatják például az ipari alkalmazások, 
többek között a bioalapú vegyi anyagok, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik, valamint a mezőgazdasági 
alkalmazások, többek között a 
növénytermesztés, ami az 
élelmiszertermelési értéklánc kiinduló 
pontja, továbbá a biogazdaság teljes 
egészében. Az európai uniós 
vállalkozásokra nehezedő esetleges 
gazdasági terhek csökkenthetők oly 
módon, hogy kiaknázzuk a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő szén-dioxid-kibocsátáscsökkentő 
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becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

potenciált; a szóban forgó kibocsátások 
ugyanis 2030-ra a becslések szerint évi 1–
2,5 milliárd tonna szén-dioxid-
egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi 
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A biotechnológia 
ezenkívül új távlatokat nyithat a tengeri 
erőforrások hatalmas potenciáljának 
kiaknázásában is, amelynek segítségével 
innovatív ipari, egészségügyi és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Biotechnológiai alapú ipari folyamatok b) Biotechnológiai alapú termékek és
eljárások

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás, a mezőgazdasági 
termelés és az élelmiszer-feldolgozás 
terén) és a kapcsolódó környezetvédelmi 
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kidolgozása érdekében. vonatkozások kidolgozása érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Támogatás kutatásintenzív kkv-knak b) Kutatásintenzív kkv-k támogatása 
minden területen, ideértve a 
mezőgazdaságot is.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kkv-k innovációs kapacitásának
növelése

c) A kkv-k innovációs kapacitásának
fokozása minden területen, a 
mezőgazdaságban is.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak.

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy javuljanak az innovációhoz
szükséges keretfeltételek, és
felszámolhatók legyenek a különösen az 
innovatív kkv-k növekedését akadályozó 
sajátos korlátok, például a koherencia 
hiánya a technológiai innováció és az 
uniós jogszabályozás között, főleg a 
mezőgazdaság terén.

Módosítás 25
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik.

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők, például az emberek 
és az állatok egészsége közötti összefüggés
megismerésén, a hatékony megelőzési 
eszközök, köztük az oltások rendelkezésre 
állásán, a hatékony egészségügyi és 
járványfelügyeleti programokon, a 
betegségekre való felkészültségen, 
valamint a hatékony szűrőprogramokon is 
múlik, amelyek kiterjednek az 
antibiotikumok állatok esetében történő 
felhasználására is.

Módosítás 26

Rendeletre 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 27

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
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hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható, versenyképes
európai biogazdaságra való áttérést.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások
(különösen a víz, a termőföld és a fosszilis 
szén lelőhelyei) iránti verseny, az 
éghajlatváltozás hatással lesz különösen az 
elsődleges termelési rendszerekre
(mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
és akvakultúra), Európa és a világ 
gyarapodó népességét pedig fenntartható, 
biztonságos és elegendő mennyiségű 
élelmiszerrel és ivóvízzel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában – főként a termelés 
fokozott hatékonyságából és egyes 
térségekben az állatállomány korlátozott 
számából fakadóan – a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
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problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük.
Az állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok.
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez.
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). Az Eurostat adatai szerint csak az 
Európai Unióban évente a szemétbe
kerülő élelmiszer mennyisége eléri a 89 
millió tonnát, ami egy személyre esően 
180 kg-ot jelent. Ezért intézkedéseket kell 
foganatosítani e mennyiség csökkentése 
érdekében (2030-ig 50%-os csökkenést 
érve el), valamint az élelmiszerhulladék 
keletkezésének elkerülése és azon 
élelmiszerek újrafelhasználása céljával, 
amelyek egyébként kidobásra kerülnének, 
illetve további kezdeményezéseket kell 
tenni, hogy a mezőgazdasági biohulladék 
értékes eszközzé váljon. Kutatási 
csapásokat kell kijelölni és végigjárni az
élelmiszerpazarlás elemzésére és 
számszerűsítésére, megfelelő módszerek 
alkalmazásával. Az állat- és 
növénybetegségeket, illetve kártevő-
fertőzéseket, köztük a zoonózist és az 
élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok.
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez.
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért
további ágazatközi szinergiákat és többféle 
megközelítést igényel.

Indokolás

Az élelmiszerpazarlásnak súlyos környezeti, társadalmi-gazdasági, táplálkozási és etikai 
következményei vannak; a pazarlás az élelmiszerellátási lánc minden szakaszában előfordul, 
a fejlett és fejlődő országokban egyaránt. Fontos tehát a pocsékolás csökkentése mind 
tájékoztatási kampányok szervezése, mind pedig új technológiák kifejlesztése révén, például 
az élelmiszerek csomagolási vagy tartósítási módszereinek tekintetében.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből 
származó biomasszát, valamint a 
mezőgazdasági, vízi, ipari vagy akár a 
települési hulladék-áramokat.

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből és 
a mezőgazdaságból származó biomasszát, 
valamint a mezőgazdasági, vízi, ipari vagy 
akár a települési hulladék-áramokat.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
takarmánnyá, bioalapanyagú termékekké 
és energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
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kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Külön 
erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelők és képviseleti szervezeteik részt 
vegyenek az ismeretátadási 
tevékenységekben, és szerepet kapjanak a 
kutatási prioritások megállapításában. A 
kutatókat abban az esetben is ösztönözni 
kell az ismeretátadási tevékenységekben 
való részvételre, ha ezek a már meglévő 
kutatásokra vonatkoznak. Az uniós szintű 
fellépés továbbá ahhoz is szükséges, hogy 
a kihívások kezelése az egyes ágazatokban 
egységes módon történjen, és szorosan 
kötődjön a kapcsolódó uniós 
szakpolitikákhoz. A kutatás és innováció 
uniós szinten való koordinációja Unió-
szerte ösztönözni és gyorsítani fogja a 
szükséges változások megvalósítását.

Indokolás

Az ismeretátadási tevékenységeket a mezőgazdasági termelők vagy képviseleti szervezeteik 
különleges igényeihez kell igazítani, hiszen e szereplők az ilyen tevékenységekben való 
részvétel szempontjából a vállalkozásoknál hátrányosabb helyzetben vannak. Meg kell 
hallgatni a mezőgazdasági termelők kutatási prioritásokkal kapcsolatos véleményét. A 
tudósokat többnyire új kutatások folytatására ösztönzik, nem pedig arra, hogy tájékoztatást 
adjanak a meglévő kutatásokról az alkalmazásukban érdekelt laikusok számára, vagy hogy e 
kutatásokat megvitassák velük.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

a) Fenntartható és versenyképes
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, még inkább
erőforrás-hatékony (ezen belül a tápanyag-
tartalomra, az energiahatékonyságra és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó célkitűzések) és ellenállóképes, 
a mezőgazdasági termékek minőségét és
értékét növelő mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító és a 
vidéki innovatív kkv-ket támogató
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak. A 
mezőgazdaságban a tudásfejlesztő 
kapacitás és az innováció átadásának 
célja az, hogy visszafordítsa a hozam 
növekedési potenciáljának folyamatos 
csökkenését Európában, és olyan hathatós 
ciklust hozzon létre, amelynek 
köszönhetően elérhető lesz az Unió 
mezőgazdasági termelésének fenntartható 
fokozása. A szén-lábnyom csökkentése 
érdekében hangsúlyozni kell a rövid 
ellátási láncok jelentőségét.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele,
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele,
továbbá az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki az
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
nagy választékához jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot és 
adalékokat használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk. Mivel a 
fogyasztóknak tudatos választást kell 
tenniük, nem elegendő őket pusztán a 
biztonságos élelmiszerektől tájékoztatni, 
hanem tisztában kell lenniük választásuk 
környezeti, társadalmi-gazdasági és 
táplálkozástani következményeivel, 
valamint az élelmiszerhulladék 
keletkezésének tényével is. Ezen 
innovációk célja továbbá az 
élelmiszerhulladék csökkenése a 
termelésben, az elosztási láncban és a 
fogyasztóknál.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású,
még inkább erőforrás-hatékony (többek 
között a tápanyagtartalom, az energia-, a 
szén-, a víz- és talajfelhasználás 
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középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

szempontjából hatékony), fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában, és egyúttal a 
biohulladék értékes eszközzé tétele és az 
ebben rejlő potenciális lehetőségek 
maradéktalan kiaknázása. Létfontosságú 
megteremteni a városi és vidéki térségek 
zárt áramkörét. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, valamint a 
biomassza és az elsődleges mezőgazdasági 
és erdőgazdálkodási termelésből származó
egyéb maradékok, a biohulladék és a 
bioalapú iparágakból származó 
melléktermékek termelése és hasznosítása 
és ily módon az integrált biofinomítók
második és harmadik generációjának
fejlesztése áll, a városi övezetekben a 
biohulladék hatékony mezőgazdasági 
inputtá alakítása révén is. Ez a 
szabványosítás, az igazolási rendszerek, 
szabályozás és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységek révén hozzájárul 
majd új piacok létrejöttéhez, és az 
elsődleges termelők számára potenciális 
új jövedelemforrást teremt, figyelembe 
véve mindeközben a biogazdaság által a 
földhasználatra és a földhasználat-
változásra gyakorolt hatásokat.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
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biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Fokozott 
innovációs erőfeszítéseket kell 
összpontosítani a víz mezőgazdasági 
felhasználására, szem előtt tartva az 
ágazat növekvő vízigényét és azt, hogy 
egyre gyakrabban fordulnak elő és a Föld 
egyre nagyobb területeire, többek között a 
Földközi-tenger európai térségére 
terjednek ki súlyos aszályok. Az innováció 
e területeken növekedési és foglalkoztatási, 
továbbá a tudományt, a technológiát, a 
gazdaságot, a politikát és a kormányzást is 
felölelő innovatív lehetőségeket fog 
kínálni. Ezért előkészítés alatt áll a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs partnerség létrehozása.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és a nyersanyagok megőrzése és 
fenntartható felhasználása
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