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RÖVID INDOKOLÁS

A „Horizont 2020” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat célja, hogy egyetlen programban vonja össze az EU összes kutatási és innovációs 
finanszírozását. Három kiemelt területet kíván létrehozni, és a hangsúlyt ezekre kívánja 
helyezni; ezek a területek: a tudományos kiválóság, az ipari vezető szerep és a társadalmi 
kihívások.

Az előadó üdvözli a javaslatot és határozottan támogatja a tudományos kiválóság mint a fő 
finanszírozási kritérium mellett vállalt elkötelezettséget. Ugyanakkor az előadó úgy látja, 
hogy az Európa kulturális örökségével kapcsolatos kutatás – amely szerepelt a korábbi 
kutatásfinanszírozási programokban – nem jelenik meg külön a „Horizont 2020” programban. 
Az előadó ezért külön meg kívánja említeni a kulturális örökséget a rendeletben.

Mivel ezen túlmenően a Lisszaboni Szerződés új hatáskörökkel ruházta fel az Európai Uniót a 
sport területén, az előadó a „Horizont 2020” keretében rendelkezésre álló finanszírozási 
lehetőségeket kívánja felhasználni arra, hogy rávilágítson a sportkutatásban rejlő potenciálra 
mint olyan eszközre, amely javítja az európaiak általános egészségét, és erősíti a társadalmi 
kohéziót és befogadást.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy tovább kell erősíteni a nőknek a tudományban és a 
technológiában betöltött szerepét, valamint hogy erősíteni kell az egyetemi kutatás és oktatás 
szerepét abban, hogy innovatív termékeket és új üzleti modelleket dolgozzanak ki a kkv-
szektorban, annak érdekében, hogy eleget tegyenek az Innovatív Unió kiemelt 
kezdeményezés szerinti kötelezettségvállalásnak, valamint dinamikusabbá és innovatívabbá 
tegyék a kkv-kat.

A „Horizont 2020” összes tevékenységére hangsúlyt kell helyezni annak érdekében, hogy 
azokat elérhetőbbé és könnyebben hozzáférhetővé tegyék, és figyelmet kell fordítani a 
tudományos publikálás fenntartható árképzési modelljeinek kialakítására.

Az előadó véleménye szerint további értékelésnek kell alávetni az Európai Technológiai 
Intézet európai hozzáadott értékét, hiszen messze nem egyértelmű, hogy az erre a 
kezdeményezésre fordított pénz több értéket teremt, mint a „Horizont 2020” egyéb 
prioritásaihoz rendelt pénz. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az Európai Technológiai 
Intézet költségvetését csökkentsék 1 milliárd euróra, a fennmaradó 2 milliárd eurót pedig 
vezessék vissza a „Horizont 2020” költségvetésébe, hogy ebből finanszírozzák az e 
prioritásnak a sport és a kulturális örökség területén javasolt további célkitűzések és 
tevékenységek eredményeképp kibővült hatókörét.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése
érdekében az Uniónak kutatásra,
technológiafejlesztésre és demonstrációra,
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célok megvalósítása
érdekében az Uniónak kutatási, a
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységeket kell végeznie, elő kell 
mozdítania a nemzetközi együttműködést,
terjesztenie és optimalizálnia kell az
eredményeket, törekednie kell az 
innovációra,  továbbá ösztönöznie kell a 
képzést és a mobilitást.

Módosítás 2

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 

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

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 
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut, 
kapacitásépítéssel és új eszközök 
kidolgozásával nyitva utat a kiválóság 
felé.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését.

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését, kérve egyúttal a 
költségvetésnek a hetedik 
keretprogramhoz viszonyított kétszeresére 
emelését.



PE487.737v02-00 6/42 AD\905106HU.doc

HU

Módosítás 4

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 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

(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
az alapkutatástól az alkalmazott piac- és 
társadalomkutatásig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie a kutatási 
és innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a társadalomhoz és a piachoz 
közeli tevékenységeket, beleértve a 
pénzügyi eszközöket is, valamint a nem 
technológiai és a szociális innovációt –,
valamint azokat a tevékenységeket, 
amelyek elő tudják mozdítani a társadalmi 
integrációt a közösségekben, 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 társadalmi és/vagy
kereskedelmi hasznosításáig. A „Horizont 
2020” keretprogram prioritásait ezenkívül 
egy, az Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Fontos hangsúlyozni, hogy a 
„Horizont 2020” valamennyi 
tevékenységének nyitva kell állnia az új 
résztvevők előtt, Unió szerte széleskörű 
együttműködést biztosítva és létrehozva az 
egységes európai kutatási térséget.

Módosítás 6

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 
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.

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés és az 
egyértelműsítés, 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 
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 és ellentmondásokat.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az egyetemek, mint a kiválóság 
alapintézményei az Unió tudományos és 
technológiai hátterének biztosítása 
szempontjából a képzés és a kutatás terén 
egyaránt alapvető szerepet játszanak.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A „Horizont 2020” programnak 
hozzá kell járulnia Európa kulturális 
örökségének elismeréséhez, és mind a 
Közös Kutatóközpont, mind pedig a 
társadalmi kihívásokra vonatkozó 
prioritás keretében előtérbe kell helyezni a 
befogadó társadalmak kialakításában 
betöltött szerepét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament az EUMSZ rendelkezéseinek 
megfelelően elláthassa a politikai 
ellenőrzéssel, valamint az átláthatóság és 
az elszámoltathatóság biztosításával 
kapcsolatos feladatát, a Bizottságnak 
megfelelően és rendszeresen tájékoztatnia 
kell az Európai Parlamentet a program 
végrehajtásának minden érdemleges 
vonatkozásáról, ideértve a 
munkaprogramok előkészítését és 
kidolgozását, valamint a költségvetési 
bontás végrehajtását és adott esetben 
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szükséges kiigazítását is, valamint 
teljesítménymutatók kidolgozását a 
kitűzött célok és a várt eredmények 
tekintetében.

Módosítás 10

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 – különleges 
feltételek mellett – 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. E kiegészítő programoknak 
vagy megállapodásoknak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell létrehozniuk, 
valódi partnerségeken kell alapulniuk, ki 
kell egészíteniük a „Horizont 2020” 
program keretében folyó egyéb 
tevékenységeket, és mind a tagállamok, 
mind pedig az uniós iparágak részéről a 
lehető leginkább befogadónak kell 
lenniük a részvétel tekintetében.

Módosítás 11

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 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 

(20) A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
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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.

kell mozdítania a tudományok oktatását, az 
oktatást általában és a tájékoztatást,
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket és a kutatási adatokat, 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.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tudományos publikálás már 
önmagában is hozzáadott értéket teremt és 
létfontosságú a tudás terjesztésében, ezért 
kiemelten fontos, hogy megtaláljuk az 
egyensúlyt az előállítás költségét fedező 
fenntartható árképzési modellek 
kidolgozásának szükségessége és aközött, 
hogy a kutatók és a kutatással foglalkozó 
intézmények, üzleti vállalkozások és 
polgárok előtt nyitott legyen a tudományos 
információkhoz való hozzáférés, és 
lehetőségük legyen az ilyen információk 
megosztására és felhasználására. Az 
ismeretek terjesztésének és 
hasznosításának fokozása, valamint 
annak érdekében, hogy a publikációkhoz 
a lehető legszélesebb körben hozzá 
lehessen férni, általános elvnek kell 
tekintetni, hogy a „Horizont 2020” 
program keretében részleges vagy teljes 
finanszírozásban részesülő valamennyi 
egyetemi publikáció a hetedik kutatási 
keretprogram során is követett elvhez 
hasonlóan ingyenesen és korlátozás 
nélkül on-line hozzáférhető legyen. Ezen 
túlmenően, a „Horizont 2020” keretében 
kísérletet kell tenni a közfinanszírozásban 
részesített kutatások során létrehozott 
vagy gyűjtött adatok nyitott on-line 



AD\905106HU.doc 11/42 PE487.737v02-00

HU

hozzáférhetőségének biztosítására. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) A „Horizont 2020” keretében 
támogatni kell a kulturális sokszínűség 
színvonalas kutatását és a hagyományos 
ismeretek megőrzését, többek között 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködés részeként is, 
maradéktalanul felhasználva az új 
digitális technológiákat a hagyományos 
ismeretek megőrzésére és terjesztésére. 
Különösen fontos felkutatni a lehetséges 
szinergiákat a modern tudomány és a 
helyi tudás között.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20c) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak segítenie kell a 
tagállamokat és az Uniót a jelenlegi 
gazdasági válság leküzdésére, a 
fenntartható ütemű gazdasági növekedés 
biztosítására és a versenyképesség 
fokozására irányuló erőfeszítéseikben.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20d) A „Horizont 2020” program 
keretében a kutatás sokféleségén 
túlmenően támogatni kell az egyetemi és 
tudományos publikációk nyelvi 
sokféleségét is, többek között harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
részeként is, valamint biztosítani kell, 
hogy e tekintetben érvényre jussanak a 
kutatás és a szakmai lektorálás 
függetlenségének elvei.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek és igényeinek alakulására.
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom, valamint a 
kulturális élet lehetőségeinek és 
igényeinek alakulására. A menetrendeket 
tehát valamennyi ágazat érdekelt feleivel 
szoros egyeztetésben kell kijelölni, és kellő 
rugalmasságot kell hagyni az új 
fejlemények figyelembevételéhez. A
„Horizont 2020” keretprogram ideje alatt 
folyamatosan külső szaktanácsadáshoz kell 
folyamodni, igénybe véve egyebek mellett 
a megfelelő struktúrákat – például az 
európai technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak érdekében, hogy globálisan 
felvehesse a versenyt, hatékonyan kezelje 
a hatalmas társadalmi kihívásokat és 
elérje az Európa 2020 stratégia céljait, az 
Uniónak teljes mértékben hasznosítania 
kell humán erőforrásait. A „Horizont 
2020” keretprogramnak az európai 
kutatási térség megvalósítása tekintetében 
katalizátornak és erőteljes ösztönzőnek 
kell lennie azáltal, hogy támogatja az 
olyan intézkedések egész sorát, amelyek 
vonzzák, megtartják, képezik és fejlesztik a 
kutatással és innovációval foglalkozó 
tehetségeket. Az e cél elérésére, valamint a 
tudás átadásának és a kutatók 
humántőke-építő – többek között a 
kifejezetten a fiatalokra és a nőkre 
összpontosító – tevékenységeinek 
minőségi és mennyiségi fokozására 
irányuló törekvésnek az Unió által 
finanszírozott valamennyi kutatási és 
innovációs tevékenység egyik alapelemét 
kell képeznie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje, és támogatnia kell az e 
tevékenység versenyképessé szervezésére 
irányuló erőfeszítéseket. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani – önkéntes jellegük 
tiszteletben tartása mellett – a Kutatók 
Európai Chartájára és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexére, valamint 
az európai kutatási térséggel 
összefüggésben meghatározott egyéb 
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referenciakeretekre.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” program 
keretében támogatni kell a 
bölcsészettudományok terén folytatott 
kutatásokat, és különösen azokat, amelyek 
alapkutatások és alkalmazott kutatások 
révén új tudást hoznak létre, és új lényegi 
ismeretekkel vagy új megközelítési 
módokkal hozzájárulnak az 
interdiszciplináris kutatás új területeinek 
kifejlesztéséhez, munkahelyek 
teremtéséhez, a kulturális örökség 
megőrzéséhez és Európának mint a 
humanista hagyomány bölcsőjének – és a 
világturizmus vezető régiójának –
fenntarthatóságához, mivel az „inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
célkitűzés szellemében e téren 
elengedhetetlen a társadalom- és 
bölcsészettudományok jelentőségének 
elismerése.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A „Horizont 2020” programnak ki 
kell használnia az EUMSZ alapján a 
sport területén az Unióra ruházott 
hatásköröket, mégpedig azáltal, hogy 
megkönnyíti a hozzáférést az e területen 
folytatott kutatáshoz, különös tekintettel a 
testmozgás egészségügyi és társadalmi 
kohéziós szempontjaira, valamint arra, 
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hogy képes segíteni az Uniónak az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A „Horizont 2020” keretében 
végzett tevékenységeknek minden 
program esetében biztosítaniuk kell az 
egész életen át tartó tanulási programmal 
való összeegyeztethetőséget, és 
ösztönözniük kell a szinergiát, az 
összekapcsolhatóságot és integrációt más 
európai politikákkal és programokkal. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a PhD 
doktoranduszok mobilitása kulcsszerepet 
játszik a „Horizont 2020” programban, 
amelynek az egész életen át tartó tanulási 
program és más oktatásfinanszírozási 
források kiegészítőjeként és a 
szomszédsági program részeként 
támogatnia kell a bolognai folyamatot és 
a szomszédsági politikát annak érdekében, 
hogy az Unió jövőbeli oktatáspolitikai 
programjai jobban kiegészítsék egymást.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A „Horizont 2020” hatásainak 
maximalizálása érdekében különös 
figyelmet kell szentelni a több 
szaktudományt átfogó, illetve azok között 
kapcsolatokat teremtő megközelítéseknek, 
ezek ugyanis az erőteljes tudományos 
haladás szükséges tényezői. A 
tudományban az áttörésekre gyakran a 
szaktudományok határain vagy egymást 
átfedő területein kerül sor. Ezen 
túlmenően, Európa jelenleg olyan 
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összetett problémák és kihívások előtt áll, 
amelyek sikeres megoldása csak több 
tudományág együttműködésével 
lehetséges.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében lényeges, 
hogy a „Horizont 2020” keretprogram 
szorosabb, akár közszektoron belüli 
társulások formájában megnyilvánuló
együttműködést alakítson ki – ugyanakkor 
törekedve arra, hogy a prioritás a 
közérdek legyen – a kutatást és az 
innovációt támogató regionális, nemzeti és
nemzetek feletti programokkal.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Különleges feltételek mellett fokozni 
kell a „Horizont 2020” program keretében 
a szomszédos országokkal folytatott 
együttműködést, különös tekintettel a 
keleti partnerség országaira.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A „Horizont 2020” 
tevékenységeiben való részvétel 
szabályainak egyszerűnek, egyértelműnek 
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és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük. 
Kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy 
bizonyos típusú tudományos kutatások 
könnyebben jutnak hozzá
magánfinanszírozáshoz.

Módosítás 26

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.

Az európai tudományos és technológiai 
bázis megszilárdításának, szellemi tőkéje 
fejlesztése biztosításának és a társadalom 
javára szolgáló előnyök, többek között az 
innováció-, a kutatás- és a 
technológiafejlesztési politikában a 
társadalom és az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználása 
ösztönzésének céljából 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 keretszabályozást.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó „Európa 
2020” stratégia teljesítésében azáltal, hogy 
közös stratégiai keretet nyújt az uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozásnak, s 
így a köz- és magánberuházások 
mozgósítását, új munkahelyeket hozva 
létre, előmozdítva a gazdasági, társadalmi
és területi kohéziót, valamint biztosítva
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versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Európa hosszú távú fenntartható
növekedését és versenyképességét.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú 
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az Európa 
2020 stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését. A 
vonatkozó eredményességi mutatókat az I. 
melléklet bevezetése ismerteti.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú 
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az „Európa 
2020” stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését egyedi és 
példamutató fellépések révén, amelyek 
strukturális változásokra ösztönöznek az 
európai kutatási és innovációs 
rendszerekben. A vonatkozó 
eredményességi mutatókat az I. melléklet 
bevezetése ismerteti.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány; a) kiváló tudomány, ideértve a 
bölcsészettudományokban folytatott 
alapkutatást és alkalmazott kutatást is;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások. c) társadalmi kihívások, ideértve a 
társadalomtudományok terén folytatott 
alapkutatást és alkalmazott kutatást is.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul a kutatói életpálya vonzóvá
tételéhez Európában, és enyhíti az 
„agyelszívás” hatásait. A programot 
következésképpen oly módon kell 
végrehajtani, hogy egységes piac 
létrehozását mozdítsa elő a kutatók 
számára különösen azáltal, hogy 
megfelelő mechanizmusokat bocsát 
rendelkezésre a program keretében a 
kutatók javadalmazása tekintetében 
fennálló különbségek csökkentése 
céljával.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések összhangban álljanak a
jelenlegi tanítási és kutatási 
felépítménnyel, ugyanakkor a változó 
igényeknek megfelelően kiigazíthatók is 
legyenek, és figyelembe vegyék a kutatás 
bármely területét magában foglaló
tudomány, a technológia, az innováció –
amely itt társadalmi-gazdasági, kulturális 
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és szervezési szempontból is értendő – és a
munkaerőpiacok folyamatosan változó 
jellegét.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek kiegyensúlyozott 
részvételének eredményes előmozdítását 
minden programban, az értékelő 
bizottságokban, a szakértői és tanácsadó 
csoportokban, valamint minden már 
létező, illetve a keretprogram végrehajtása 
során a jövőben létrehozandó döntéshozó 
testületben egyaránt. Ennek érdekében 
célkitűzéseket kell kidolgozni, valamint ki 
kell jelölni az azok teljesítéséhez szükséges 
megfelelő fellépéseket is.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberek génállományának 
módosítására irányuló olyan kutatási 
tevékenység, amelynek eredményeképpen 
ezek a változtatások örökölhetővé
válhatnak;

b) az emberek génállományának 
módosítására irányuló kutatási tevékenység

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) partneralapú kutatás és hálózatok 
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létrehozása a jobb minőségű tervezés 
biztosítása érdekében.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen, valamennyi érintett 
szereplő érdekeinek megfelelően.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tudományok iránti érdeklődés korai 
életkorban történő felkeltését ösztönző 
kezdeményezések, például a 
kutatóközpontokban szervezett nyílt napok 
révén; 

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az európai tudományos és kutatási 
díjak ismertségének fokozására irányuló 
fellépés.

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– csalás, korrupció és más jogellenes 
cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Unió pénzügyi érdekei az e rendelet 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– a kutatóközpontok hatékony 
irányításával, a csalás, korrupció és más 
jogellenes cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Unió pénzügyi érdekei az e rendelet 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív 
kutatók és munkacsoportjaik – az egész 
Unióra kiterjedő versenyen megmérettetve 
– a tudomány határain a legígéretesebb 
csapásokat követhessék.

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív, az 
ismeretszerzés bármely területén 
tevékenykedő kutatók és munkacsoportjaik 
– az egész Unióra kiterjedő versenyen 
megmérettetve – a tudomány határain a 
legígéretesebb csapásokat követhessék.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
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vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást 
támogatja. A célkitűzés ösztönzi a 
gyökeresen új, fokozottan kockázatos 
elképzelések kapcsán folytatott, több 
területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett vagy 
interdiszciplináris kutatást támogatja. A 
célkitűzés ösztönzi a gyökeresen új, 
fokozottan kockázatos elképzelések 
kapcsán folytatott, több területet érintő 
együttműködést, és felgyorsítja a tudomány 
és a technológia legígéretesebb feltörekvő 
területeinek, valamint az érintett 
tudományos közösségek uniós szintű 
struktúrájának fejlődését.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kutatási infrastruktúrára vonatkozó 
különös célkitűzés az európai kutatási 
infrastruktúra 2020-ig tartó és azon túli 
fejlesztésére irányul, annak innovációs 
potenciálját és humántőkéjét növeli, és ezt 
kiegészíti a kapcsolódó uniós politikákkal 
és nemzetközi együttműködéssel.

d) A kutatási infrastruktúrára vonatkozó 
különös célkitűzés az európai kutatási 
infrastruktúra 2020-ig tartó és azon túli 
fejlesztésére irányul, annak innovációs 
potenciálját és humántőkéjét növeli, és ezt 
kiegészíti a kapcsolódó uniós politikákkal 
és nemzetközi együttműködéssel annak 
érdekében, hogy a tehetséges emberek az 
Unióban maradjanak, illetve ide jöjjenek 
élni és dolgozni.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügy, demográfiai változások és 
jólét;

a) egészségügy, demográfiai változások és 
jólét, a sporttevékenységekben való 
részvételen keresztül is;

Módosítás 44
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak.

f) inkluzív, művelt, innovatív és 
biztonságos társadalmak.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 

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

tevékenység, amely az Unió kevésbé fejlett 
térségeiben rejlő kiválóság felszabadítására 
szolgáló különös intézkedésekből áll.
Olyan tevékenységeket, stratégiákat, 
módszereket és eszközöket is magába 
foglal, amelyek lehetővé teszik Európa 
kulturális örökségének dinamikus és 
fenntartható kibontakoztatását.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy 
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb kutatóit, köztük több tízezer 
európai kutatót magához csábítani.

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség, a jobb kutatási 
infrastruktúra és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb kutatóit, köztük több tízezer 
európai kutatót magához csábítani.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT alapvető feladata az lesz, hogy 
hosszú távra vonzó finanszírozást nyújtson 
az úttörő, magas kockázattal járó, egyúttal 
azonban magas megtérülést ígérő kutatási 
tevékenységeket végző kiváló kutatók és 
kutatócsoportjaik támogatására.

Az EKT alapvető feladata az lesz, hogy 
hosszú távra vonzó finanszírozást nyújtson 
az úttörő, magas kockázattal járó, egyúttal 
azonban magas megtérülést ígérő kutatási 
tevékenységeket végző kiváló kutatók és 
kutatócsoportjaik támogatására. E 
szempontból a kutatást mint tudományos 
eljárást az emberi ismeretszerzés kivétel 
nélkül valamennyi területén el kell 
ismerni.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Az EKT-támogatásokra 
olyan kutatócsoportok pályázhatnak, a 
kutatók életkorára és származási országára 
vonatkozó megkötés nélkül, amelyek 
Európában tevékenykednek. Az EKT célul 
tűzi ki az egész Európára kiterjedő 
egészséges verseny támogatását.

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a bármely 
szakterületen elért tudományos kiválóság.
Az EKT az alulról építkezés elvét követi, 
és előre nem határoz meg prioritásokat. Az 
EKT-támogatásokra olyan kutatócsoportok 
pályázhatnak, a kutatók életkorára és 
származási országára vonatkozó megkötés 
nélkül, amelyek Európában 
tevékenykednek. Az EKT célul tűzi ki az 
egész Európára kiterjedő egészséges 
verseny támogatását.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
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készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: an a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: an a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal. Ennek 
megfelelően a bármely szakterületen 
doktori képzésben részt vevőket 
egyértelműen az új oktatási, képzési, 
ifjúsági és sportprogram egyik 
kulcsfontosságú célcsoportjaként kell 
azonosítani, és gondoskodni a „Horizont 
2020” programmal való komplementaritás 
biztosításáról.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
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tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.

tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál – figyelembe véve 
egyúttal a fiatalok tudományos életben 
betöltött szerepét is –, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére, ami annak 
lehetőségét biztosítja a kutatók számára, 
hogy harmadik országbeli magas szintű 
kutatóintézetekben részesüljenek 
képzésben és szerezzenek új ismereteket, 
és ezt követően térjenek vissza. Különös 
figyelmet kell fordítani a nők 
tudományban betöltött szerepére és a 
tudományos életben való részvételüket 
gátló potenciális akadályok 
felszámolására. Támogatást kell továbbá 
nyújtani a kutatói karrier megszakítást 
követő újrakezdéséhez és a rugalmas 
munkaidő-szervezéshez is.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – c pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók 
rövid távú csereprogramokban való 
részvétele, amennyiben az európai vagy 
Európán kívüli országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inak 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak partnerségei keretében 
valósul meg. Ehhez fokozni kell a 
harmadik országokkal való
együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók 
rövid távú csereprogramokban való 
részvétele, amennyiben az európai vagy 
Európán kívüli országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inak 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak partnerségei keretében 
valósul meg. Ehhez fokozni kell a 
harmadik országokkal folytatott
együttműködést, és különösen meg kell 
erősíteni a tudományos partnerséget a 
Földközi-tenger átellenes partjain fekvő 
országok között, még hatékonyabbá téve a 
kutatással, az innovációval és 
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technológiai fejlődéssel kapcsolatos euro-
mediterrán programokat.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és 
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és 
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.
Ösztönözhetik az innovációt is a 
magánszektorban, és a dinamikus 
innováció forrásai lehetnek a kkv-k 
számára.
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Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos publikálás a kutatási 
infrastruktúra kulcseleme, és alapvető 
szerepet játszik az új ismeretek és az 
innováció kibontakoztatásában. Ezért 
létfontosságúak a fenntartható fizetési és 
terjesztési modellek, amelyek fedezik az 
előállítás költségét. A részben vagy 
egészben a „Horizont 2020” program által 
finanszírozott kutatók által végzett 
munkának köszönhetően elért és 
bizonyított kutatási eredményeket a 
tudományos közösség egésze számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az egyetemi kutatási infrastruktúra 
szerepének és a kkv-k körében folyó 
innovációhoz fűződő kapcsolatának 
erősítése
A cél a kkv-k, a felsőoktatási intézmények 
és azok infrastruktúrái közötti 
partnerségek erősítése az üzleti innováció 
ösztönzése érdekében.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – b bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia és a nanorendszerek A nanotechnológia és a nanorendszerek 
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egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés eszközeinek 
biztosítása.

egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés eszközeinek 
biztosítása, valamint a teljesebb 
társadalmi beilleszkedés lehetővé tétele a 
fogyatékossággal élő emberek számára. .

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javasolt cselekvések arra irányulnak, 
hogy kiegészítsék a vállalkozásokra 
irányuló nemzeti és regionális innovációs 
politikákat és programokat, elősegítsék a 
kkv-k és az innovációs terület más fontos 
szereplői közötti együttműködést, 
áthidalják a kutatás-fejlesztés és a sikeres 
piaci bevezetés között húzódó szakadékot, 
biztosítsák – a keresletoldali 
intézkedéseket is beleértve – az üzleti 
innovációnak kedvező környezet 
kialakítását, valamint hogy – az innovációs 
folyamatok változó jellegére is 
figyelemmel – támogassák az új 
technológiákat, piacokat és üzleti 
modelleket.

A javasolt cselekvések arra irányulnak, 
hogy kiegészítsék a vállalkozásokra 
irányuló nemzeti és regionális innovációs 
politikákat és programokat, elősegítsék a 
kkv-k, a felsőoktatási intézmények –
köztük a kreatív iparágakban működő 
intézmények, amelyek a leginkább ki 
tudják használni a nemzetközivé vált 
üzleti környezetet – és az innovációs 
terület más fontos szereplői közötti 
együttműködést, áthidalják a kutatás-
fejlesztés és a sikeres piaci bevezetés 
között húzódó szakadékot, biztosítsák – a 
keresletoldali intézkedéseket is beleértve –
az üzleti innovációnak kedvező környezet 
kialakítását, valamint hogy – az innovációs 
folyamatok változó jellegére is 
figyelemmel – támogassák az új 
technológiákat, piacokat és üzleti 
modelleket.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a gazdaság valamennyi 
ágazatában jelen vannak. Az európai 
gazdaságban nagyobb a szerepük, mint 
más térségekben, például az Amerikai 

A kkv-k a gazdaság valamennyi 
ágazatában jelen vannak. Az európai 
gazdaságban nagyobb a szerepük, mint 
más térségekben, például az Amerikai 
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Egyesült Államokban. Bármilyen típusú 
kkv lehet innovatív. Ösztönözni és 
bátorítani kell őket arra, hogy 
befektessenek a kutatásba és az 
innovációba. Az ilyen befektetéseknek 
elvileg képessé kell tenniük a kkv-kat arra, 
hogy kihasználják a belső piac és az 
európai kutatási térség teljes innovatív 
potenciálját és új üzleti lehetőségeket 
teremtsenek Európában és azon kívül, 
valamint hogy hozzájáruljanak a 
legfontosabb társadalmi kihívások 
megoldásához.

Egyesült Államokban. Bármilyen típusú 
kkv lehet innovatív. Ösztönözni és 
bátorítani kell őket arra, hogy 
befektessenek a kutatásba és az 
innovációba, valamint erősítsék az 
egyetemekhez és kutatóintézetekhez 
fűződő kapcsolatokat és partnerségeket.
Az ilyen befektetéseknek elvileg képessé 
kell tenniük a kkv-kat arra, hogy 
kihasználják a belső piac és az európai 
kutatási térség teljes innovatív potenciálját 
és új üzleti lehetőségeket teremtsenek 
Európában és azon kívül, valamint hogy 
hozzájáruljanak a legfontosabb társadalmi 
kihívások megoldásához.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 
leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások.

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 
leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások. Az is szerepet játszhat 
az európai kkv-k innovatív és dinamikus 
munkaerővel való ellátásában, ha az 
oktatás nagyobb mértékben összpontosít 
az üzleti innovációra, kutatásra és 
fejlesztésre.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak. A testmozgásra való 
nevelés és a szervezett sportban való 
részvétel fontos szerepet játszhat az ilyen 
állapotok megelőzésében.

Módosítás 62
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 a 
testmozgás 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.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a A betegségek, a fogyatékosságok és a 
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csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén.

csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek, ideértve a társadalmi és 
kulturális tényezőknek, valamint a kreatív 
tevékenységeknek az egyes emberek 
hétköznapi életére gyakorolt hatását is. Az 
ezekkel kapcsolatos adatok hatékony 
terjesztése és nagy léptékű kohors 
vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben.
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben.
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása – beleértve a testmozgás 
betegségmegelőzésben betöltött 
szerepének jobb megértését is –, az 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
szektorban bevált legjobb gyakorlatok 
azonosítása, illetve ezek terjesztésének 
elősegítése érdekében, valamint ösztönözni 
kell az integrált ellátást és azon 
technológiai, szervezési és társadalmi 
újítások széles körben való térnyerését, 
amelyek – különösen az idős emberek és a 
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társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

fogyatékkal élők számára – lehetővé teszik, 
hogy aktívak és önállóak maradjanak.
Mindez hozzájárul ezen társadalmi 
csoportok fizikai, szociális és mentális 
jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása;
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása;
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak;
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük életmódbeli, valamint
a környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása;
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak;
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
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az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat.
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Ezen kívül, a fent 
nevezett beruházásokat széleskörű 
figyelemfelkeltő kampányoknak kell 
kísérniük annak biztosítása érdekében, 
hogy az európai polgárok élenjárjanak a 
szükséges környezetvédelmi, társadalmi és 
kulturális változások bevezetésében. 
Mindezen intézkedéseket egy alacsony 
szén-dioxid-kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, a társadalom számára hasznos,
az európai és a világpiacon széles körben 
teríthető energiaipari technológiák és 
szolgáltatások kialakítása, másrészt egy 
olyan intelligens keresletoldali gazdálkodás 
megteremtése, amelynek alapját nyílt és 
átlátható energiakereskedelmi piac és 
intelligens energiahatékonysági 
gazdálkodási és nyomon követési
rendszerek képezik.
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Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Az éghajlatváltozásra adott válaszként 
a fenntartható kulturális örökség lehetővé 
tétele
A cél olyan stratégiák, módszerek és 
eszközök kutatása, amelyekre Európa 
számára az éghajlatváltozásra adott 
válaszként a dinamikus és fenntartható 
kulturális örökség lehetővé tétele 
érdekében van szükség. A tevékenységek 
középpontba helyezik annak jobb 
megértését is, hogy a közösségek miként 
érzékelik a változó környezeteket és a 
gyakori szélsőséges eseményeket, valamint 
hogy miként alkalmazkodnak azokhoz és 
milyen választ adnak azokra.

Indokolás

A történelmi épületek (és gyűjtemények) kulcsfontosságú kérdést jelentenek mind a kulturális 
örökség, mind pedig az éghajlatváltozás összefüggésében. Az európai finanszírozású kutatási 
programoknak képesnek kell lenniük azt kutatni, hogy a történelmi leleteket és épületeket 
miként tegyék ellenállóbbá az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Emellett ebben az 
összefüggésben fontos a korábban elhagyott épületek helyreállítása és az, hogy a közösségek 
miként döntenek a védendő épületekről.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése, a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
migrációs áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése és a demográfiai változások, a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység, az 
egyenlőtlenségek és a migrációs 
áramlások, a digitális szakadék 
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kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl. Ezek a 
rendkívüli kihívások közös európai
megközelítést kívánnak. Először is:

felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a kulturális 
szempontból fenntartható fejlődés, a
demokratikus intézményekbe vetett 
bizalom és a polgárok közötti bizalom 
biztosítása Európa határain belül és azokon 
túl. Továbbá az európai közérdekű 
szociálpolitikákat egyre inkább döntő 
fontosságú tényezőnek tekintik az európai 
szociális modell fenntarthatósága 
szempontjából. Ezek a rendkívüli 
kihívások különböző megközelítések egyre 
bonyolultabb keverékét teszik szükségessé, 
valamint közös európai megközelítéseket 
is kívánnak, ezek alapját pedig olyan 
megosztott tudományos ismeretek képezik, 
amelyeket csak a társadalom- és 
bölcsészettudományok képesek 
rendelkezésre bocsátani.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez megköveteli, hogy 
különös figyelmet kapjon Európa 
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inkább stratégiai megközelítését kívánja 
meg. Végül, mivel a biztonsági 
politikáknak kölcsönhatásban kell állniuk a 
különböző társadalmi politikákkal, a 
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is e 
kihívás fontos aspektusa lesz.

kulturális öröksége, és olyan 
megközelítést tesz szükségessé, amely 
meghatározza az újító tevékenységeket, és 
közösségekben egyesíti az embereket. Ez a 
harmadik országokkal való együttműködés 
még inkább stratégiai megközelítését is 
szükségessé teszi. Végül, mivel a 
biztonsági politikáknak kölcsönhatásban 
kell állniuk a különböző társadalmi 
politikákkal, a biztonságkutatás társadalmi 
dimenziója is e kihívás fontos aspektusa 
lesz.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

A cél az interkommunikáció, a társadalmi, 
gazdasági, politikai és kulturális
integráció, a pozitív interkulturális 
dinamika erősítése Európában és az 
Európában végmenő társadalmi 
változások jobb megértése a nemzetközi 
partnerekkel együttműködésben az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. A 
bölcsésztudományoknak ebben alapvető 
szerepet kell betölteniük, többek között az 
arra vonatkozó kutatások révén, hogy a 
társadalmi változások milyen hatással 
vannak a személyek, családok és 
társadalmak jólétére és életminőségére, 
ezért a bölcsésztudományokat megfelelően 
finanszírozni kell. A bölcsésztudományok 
terén folytatott kutatásnak új 
tudományágak – és ezáltal új innovációs 
területek és munkahelyek – létrehozása 
révén fel kell tárnia, tovább kell 
fejlesztenie, meg kell őriznie és meg kell 
határoznia a sokdimenziós európai 
örökséget. Jelentős tudásalapot kell 
teremteni olyan területeken, mint a 
társadalmi kirekesztés, az egészségügy, a 
demográfiai változások és a társadalom 
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elöregedése, az életút, a családi 
hagyományok, a közös történelmi és 
kulturális örökség, a testmozgás, a 
migráció és a mobilitás, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, a 
többnyelvűség és a dinamikus 
kormányzás. A társadalom- és 
bölcsészettudományok terén folytatott 
kutatás ebben fontos szerepet játszhat. A 
kutatásnak a politikai döntéshozókat olyan 
politikák kidolgozásában és olyan 
tevékenységek meghatározásában kell 
támogatnia, amelyek az európai 
társadalmakban, és a világ többi tájához 
képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat, például 
kulturális vagy nyelvi különbségek, és az 
interkulturális interakciók összehasonlító 
vizsgálata alapján. A kutatás különösen az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását és 
elfogadását, és az Unió széles körű külső 
tevékenységeit szolgálja. Különleges 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy a kiválóság a kevésbé fejlett 
régiókban is kibontakozzon, és ezáltal 
szélesedjen a „Horizont 2020”-ban 
részvevők köre.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egymás kölcsönös megismerése, 
valamint – a kultúrák közötti 
párbeszédnek köszönhetően – megértése;

Módosítás 72



AD\905106HU.doc 41/42 PE487.737v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC tevékenységének fő területei: az 
energetika, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a 
mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság, az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem, az 
információs és kommunikációs 
technológiák, a referenciaanyagok, 
valamint a biztonság és a védelem (az 
Euratom-program keretében nukleáris 
vonatkozásban is).

A JRC tevékenységének fő területei: az 
energetika, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a 
mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság, az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem, a 
történelmi, művészi és kulturális örökség 
védelme, az információs és kommunikációs 
technológiák, a referenciaanyagok, 
valamint a biztonság és a védelem (az 
Euratom-program keretében nukleáris 
vonatkozásban is).

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni.  
Ehhez pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését.  Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

Az EIT ezeket a kérdéseket az európai 
innovációs színtér strukturális
változásainak előmozdításával kívánja 
megoldani, ezáltal ösztönözve az Unió 
versenyképesebbé válását. Ehhez pedig elő 
fogja segíteni a legszínvonalasabb 
felsőoktatás, kutatás és innováció 
integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését.  Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez; ezért a II.
mellékletben előírt pénzügyi hozzájárulás 
döntő jelentőséggel bír.
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