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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács Horizont 2020 keretprogramról szóló rendelet iránti 
konkrét javaslatának az a célja, hogy a kutatás és az innováció valamennyi uniós 
finanszírozását egyetlen programban egyesítse, és kiegészíti a Horizont 2020 keretprogramról 
szóló keretrendeletet.

Az előadó üdvözli a javaslatot, és nagyon erősen támogatja a tudomány területén a kiválóság 
melletti elkötelezettséget, mint a legfontosabb finanszírozási kritériumot. Mindazonáltal az 
előadónak meggyőződése, hogy a forrásoknak hozzáférhetőbbnek, igénylésüknek pedig 
egyszerűbbnek kell lennie. Ezért üdvözli, hogy az igénylési eljárások egyszerűsítése került a 
középpontba, de véleménye szerint az egyszerűsítésnek a Bizottság által javasoltnál nagyobb 
mértékűnek kellene lennie. 

Ezenkívül az eladónak meggyőződése, hogy a Horizont 2020 keretprogramnak ki kell 
egészítenie más európai programokat, különösen az „Erasmus mindenkinek” programot, és 
további hangsúlyt kell fektetni a tudományos kutatásnak a kkv-k dinamikus fejlődésében 
betöltött szerepére. Ezenfelül az Európa kulturális örökségére irányuló kutatás – amely 
szerepelt a korábbi kutatásfinanszírozási programokban – a Horizont 2020 keretprogramban 
külön nem jelenik meg. Ezért az előadó konkrétan is meg kívánja említeni a kulturális 
örökséget ebben a rendeletben.

Mindezeken felül – mivel a Lisszaboni Szerződés új hatáskörökkel ruházta fel az Európai 
Uniót a sport területén – az előadó fel kívánja használni a Horizont 2020 keretprogramban 
rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket arra, hogy külön kihangsúlyozza a sport 
területén folytatott kutatásban rejlő lehetőséget, az európaiak általános egészségi állapota 
javításának, valamint a társadalmi kohézió és befogadás előmozdításának egyik eszközeként. 

MÓDOSÍTÁS

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

Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
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tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat.
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. Támogatni 
kell a testmozgás egészségügyi és 
társadalmi kohéziós vonatkozásainak 
kutatását. Ugyancsak támogatni kellene a 
kulturális és nyelvi sokszínűség kutatását, 
valamint a hagyományos tudás 
megóvását, többek között harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
keretében is. A tevékenységeknek uniós 
szinten közvetlenül kell támogatniuk a 
megfelelő ágazati szakpolitikai 
kompetenciákat. Mindegyik kihívásnak 
hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés 
átfogó célkitűzéséhez.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

és törekedni kell a tudományos kiválóság 
elérésére, valamint a kulturális, 
kommunikációs és oktatási területeken 
való terjesztés biztosítására.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a Europe 2020 stratégia 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges uniós fellépéseket, 
ezen belül különösen a kohézió, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az 
oktatás és szakképzés, az ipar, a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás és szociális politika, az 
energiaügy, a közlekedés, a 
környezetvédelem. éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés, biztonság, tengeri és
halászati ügyek, fejlesztési együttműködés, 
valamint bővítés és szomszédsági politika 
területére vonatkozókat.

(15) Az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a Europe 2020 stratégia 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges uniós fellépéseket, 
ezen belül különösen a kohézió, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az 
oktatás és szakképzés, a kultúra és a 
művészetek, az ipar, a közegészségügy, a 
fogyasztóvédelem, foglalkoztatási és 
szociális politikák, a nemek közötti 
egyenjogúság kérdései, a sport, az 
energiaügy, a közlekedés, a 
környezetvédelem, éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés, biztonság, tengeri
ügyek és halászat, kulturális örökség,
fejlesztési együttműködés, valamint 
bővítés és szomszédsági politika területére 
vonatkozókat.

Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása;

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása, beleértve a sporttevékenységben 
való részvétel révén történő javítást is;

Módosítás 5
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kulturális és nyelvi sokszínűség 
előmozdítása és megőrzése, valamint a 
történelmi, művészi és kulturális örökség 
védelme az Unióban.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzéseinek 

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzéseinek 
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mindegyikébe. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

mindegyikébe. Ezek a területek adják az 
alapot azokhoz a tevékenységekhez, 
amelyeket az Unió az előtte álló számos 
kihívás leküzdése érdekében foganatosít 
mind a polgárok integrációja – tekintet 
nélkül származásukra –, mind pedig az 
oktatáshoz való hozzáférésük, valamint 
szociális és kulturális jogaik érvényesítése 
szempontjából. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: 
Ide tartozik például az egészséget 
meghatározó tényezők megértése, 
beleértve a testnevelési oktatást is, és az
egészségügyi ellátórendszerek 
hatékonyságának optimalizálása, a vidéki 
térségeket előmozdító és a tájékozott 
fogyasztói döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása, valamint a 
kulturális sokszínűség, illetve az anyagi és 
szellemi kulturális örökség védelmének és 
előmozdításának támogatása.
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete, a 
kölcsönös kulturális kapcsolatok és a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd 
magas szinten tartásához való 
hozzájárulás érdekében.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram elősegíti 
a „Kiváló tudomány” című I. rész, 
valamint a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák közötti, több területet 
érintő cselekvéseket, hogy ezek együttesen 
új tudást, jövőbeni és feltörekvő 
technológiákat, kutatási infrastruktúrát és 
kulcskompetenciákat hozzanak létre. A 
kutatási infrastruktúrákat ugyancsak 
mozgósítani fogják a szélesebb körű 
társadalmi felhasználás érdekében, például 
a közszolgáltatások, a tudomány 
népszerűsítése, a polgári biztonság és 
kultúraterén. Ezenkívül a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvéseinek 

A „Horizont 2020” keretprogram elősegíti 
a „Kiváló tudomány” című I. rész, 
valamint a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák közötti, több területet 
érintő cselekvéseket, hogy ezek együttesen 
új tudást, jövőbeni és feltörekvő 
technológiákat, kutatási infrastruktúrát és 
kulcskompetenciákat hozzanak létre. A 
kutatási infrastruktúrákat ugyancsak 
mozgósítani fogják a szélesebb körű 
társadalmi felhasználás érdekében, például 
a közszolgáltatások, a tudomány 
népszerűsítése, a polgári biztonság és 
kultúraterén. Ebből a szempontból az 
egyetemi és tudományos publikációk a 
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végrehajtása során elvégzendő 
prioritásmeghatározást és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tevékenységeit megfelelő módon 
összehangolják majd a „Horizont 2020” 
keretprogram más részeivel.

kutatási infrastruktúra kulcsfontosságú 
elemét jelentik. Rendkívül fontos tehát, 
hogy az Unió által finanszírozott kutatók 
munkájának köszönhetően elért és 
elismert kutatási eredményeket a 
tudományos közösség egésze számára 
hozzáférhetővé tegyék. Ezenkívül a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvéseinek 
végrehajtása során elvégzendő 
prioritásmeghatározást és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tevékenységeit megfelelő módon 
összehangolják majd a „Horizont 2020” 
keretprogram más részeivel.

Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program – koordinálása..
Ennek része a kohéziós politika alapjaihoz 
való megfelelő illeszkedés, amelyekben a 
kutatás és az innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását.

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a kulturális politika 
(ideértve az anyagi és szellemi kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését is), a
Közös halászati Politika, az EU „Erasmus 
mindenkinek” elnevezésű új oktatási, 
képzési, ifjúsági és sport programja vagy 
az Egészségügy a növekedésért program –
koordinálása.. Az említett programokkal 
való összeegyeztethetőség, 
összekapcsolódás és e programokba való 
integrálódás alapvető fontosságú a 
Horizont 2020 keretprogram sikerének 
biztosításához. Ennek része a kohéziós 
politika alapjaihoz való megfelelő 
illeszkedés, amelyekben a kutatás és az 
innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
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támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását.

Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 3.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal 
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kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 
elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja lesz a köz- és magánszektorban 
jelentkező javuló karrierlehetőségek 
haszonélvezője, és ez egyúttal növeli a 
kutatói karrier vonzerejét a fiatal 
generációk számára.

kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 
elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja lesz a köz- és magánszektorban 
jelentkező javuló karrierlehetőségek 
haszonélvezője, és ez egyúttal növeli a 
kutatói karrier vonzerejét a fiatal 
generációk számára. Ugyanezen okokból a 
doktori képzésben részt vevőket 
egyértelműen az új oktatási, képzési, 
ifjúsági és sport program egyik 
kulcsfontosságú célcsoportjaként kell 
azonosítani, és gondoskodni kell arról, 
hogy e program és a Horizont 2020 
program forráseszközei egymást kiegészítő 
jellegűek legyenek. 

Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének a kreatív 
iparágakban működő kkv-k számára új 
üzleti lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
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valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is.
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos, valamint a 
kreatív iparágakban megvalósuló
innovációkat is. A célkitűzés az, hogy 
segítséget nyújtsunk a nagy kockázatú 
kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban 
fennálló finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások
– köztük a kreatív iparágakban működő 
vállalkozások – növekedésének útjában 
állnak. Támogatást kap a szakosodott 
innovációs támogatás (pl. szellemi 
tulajdonjogok hasznosítása, beszerzői 
hálózatok, technológiatranszfer-hivatalok 
támogatása, stratégiai tervezés) és a 
közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata. Az innovációnak 
kulturális vetülete is van, mivel a tartalom 
határozza meg a technológiát. Az
innovációt elősegítő, az innováció pusztán 
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technológiai felfogásán túllépő kulturális 
fejlődés fontos előrelépés volt, és a 
jelenlegi programnak is ebbe az irányba 
kell továbblépnie.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 program keretében a 
társadalomtudományok és a humán 
tudományágak számára nyújtott 
támogatással összefüggésben önálló 
prioritásként kell meghatározni, hogy e 
támogatás egyedi kiterjedése mekkora 
legyen.

Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 
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felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket, mint pl. a testnevelés. Az ezzel 
kapcsolatos adatok és a környezeti adatok 
fejlett informatikai rendszerek segítségével 
való jobb összekapcsolása szintén 
támogatásban fog részesülni.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, 
gerontológiai, digitális és egyéb 
tudományokkal közösen ahhoz, hogy
költséghatékony és felhasználóbarát 
megoldásokat találjunk az idősödő 
népesség és a fogyatékkal élő emberek 
aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet. Támogatásban részesülnek 
azok a bevezető jellegű kutatások és 
innovációk, amelyek a megvalósulást és a 
megoldások széles körű alkalmazását 
vizsgálják.

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, gerontológiai
és digitális tudományokkal, a 
társadalomtudományokkal, valamint a 
humán és egyéb tudományokkal közösen 
ahhoz, hogy költséghatékony és 
felhasználóbarát megoldásokat találjunk az 
idősödő népesség és a fogyatékkal élő 
emberek aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a 
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet. Támogatásban részesülnek 
azok a bevezető jellegű kutatások és 
innovációk, amelyek a megvalósulást és a 
megoldások széles körű alkalmazását 
vizsgálják.

Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást, a testmozgás hatásait és 
törekvéseket vizsgálják a személyre 
szabott, különösen a betegségek 
megelőzésére irányuló egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5  pont – 5.1  pont – 5.1.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
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és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 
az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat.
Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is, beleértve Európa kulturális 
örökségének középpontba állítását és az 
olyan tevékenységeket azonosító 
megközelítést, amelyek kapcsolatot 
teremtenek a különböző közösségekbe 
tartozó emberek között. Hangsúlyt kapnak 
a legértékesebb természeti ökoszisztémák 
és az épített környezet, valamint a 
legfontosabb társadalmi, kulturális és 
gazdasági ágazatok is egész Európában.
Kivizsgálják az éghajlatváltozásból és az 
üvegházhatású gázok fokozott légköri 
koncentrációjából eredő, az emberek 
egészségét érintő hatásokat és fokozódó 
kockázatokat. Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

Módosítás 22
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem,
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás fokozása, a szegénység elleni 
küzdelem és az emberi jogok, a digitális 
befogadás, az egyenlőség, a szolidaritás, a 
kulturális sokszínűség és a kultúrák 
közötti párbeszéd megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások támogatásával – többek között 
a szociális gazdasági ágazatnak a szociális 
innováció terén való fellépésére 
támaszkodva – valamint az együttműködés 
és a közös alkotás új formái révén, többek 
között a kutatás terén is figyelembe véve 
nevezetesen a társadalomtudományok és a 
humán tudományok fontos szerepét és 
sajátos jellegzetességeit. A kutatás és az 
egyéb tevékenységek támogatják az 
Európa 2020 stratégia, valamint az egyéb 
kapcsolódó uniós külpolitikai programok 
végrehajtását. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek 
területén, valamint olyan testre szabott 
eszközök kialakítása, amelyek lehetővé 
teszik a politikaformálók számára a 
tervezett intézkedések hozzájárulásának 
értékelését, különösen a társadalmi 
integrációra gyakorolt kedvező hatása 
tekintetében.

Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi Az Európában végbemenő társadalmi 
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változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

változások megértéséhez, valamint a 
kulturálisan fenntartható fejlődés 
létrehozásához szükség van a változó 
demokratikus gyakorlatok és várakozások, 
valamint az önazonosság, a sokféleség, a 
területek, a vallások, a kultúrák és az 
értékek történelmi evolúciójának az 
elemzésére. Ezt az Európa történelme, 
sokszínűsége és a kulturális örökség 
értéke iránti érdeklődés felkeltésének 
lehetőségeként kell felfogni, valamint 
amely azt segíti, hogy az európai polgárok 
interakcióba léphessenek számos 
kulturális és kommunikációs eszközzel, 
továbbá a ma rendelkezésükre álló 
lehetőségek széles skálájával. Az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség, a 
kulturális örökség és a nemzedékek 
közötti szolidaritás előmozdítása 
érdekében. A kutatások elemezni fogják, 
hogy a társadalmak és a politikák miként 
válnak tágabb értelemben európaiabbakká 
az önazonosság, a kultúrák és értékek, az 
eszmék és hitek szabad körforgása és a 
viszonosság, kölcsönösség és egyenlőség 
elveinek és gyakorlatának kombinációja 
révén. Elemezni fogják továbbá, hogy 
miként vehetnek részt a kiszolgáltatott 
rétegek teljes körűen a társadalomban és a 
demokráciában, például különböző 
képességek megszerzésével és az emberi 
jogok védelme által. Annak az elemzése is 
központi kérdés lesz, hogy a politikai 
rendszerek miként reagálnak – vagy nem 
reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő
kulturális rendszereknek az alakulásával is 
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fognak foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják – mint 
a család, a foglalkoztatás és a szabadidős 
tevékenységekhez való hozzáférés, a 
kultúra és a kultúrák közötti párbeszéd, (a 
formális, informális és nem-formális 
oktatás,) a sport, a munka, az oktatás –, és
hozzájárulnak a szegénység leküzdéséhez.
Figyelembe fogják venni a migráció és a 
demográfia jelentőségét, és az ebből 
fakadó kulturális kihívást az európai 
politikák jövőbeni alakulásában. A 
kutatásnak ki kell terjednie a kulturális 
örökség Unióban betöltött szerepére is.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a globális kormányzáshoz is olyan 
kulcsfontosságú területeken, mint a 
kereskedelem, a fejlesztés, a munkaügy, a 
gazdasági együttműködés, a kulturális 
együttműködés és a kultúrák közötti 
párbeszéd, az emberi jogok, a védelem és a 
biztonság. Ebbe beletartozik az új 
kapacitások kiépítésének a lehetősége, akár 
elemző eszközök, rendszerek és 
felszerelések, akár a diplomácia terén 
hivatalos és nem hivatalos nemzetközi 
fórumokon kormányzati és nem 
kormányzati szereplőkkel.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 26
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 6.1.4 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A lehető legszélesebb körben 
megkönnyíteni a tudományos és egyetemi 
publikációkhoz, valamint a kutatásokból 
származó adatokhoz való hozzáférést 
ezekben a régiókban.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.22 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális innováció új árukat, 
szolgáltatásokat, folyamatokat és 
modelleket generál, amelyek eleget tesznek 
a társadalmi igényeknek és új társadalmi 
kapcsolatokat hoznak létre. Fontos 
megérteni, hogy a szociális innováció és 
kreativitás miként vezethet a jelenlegi 
struktúrák és politikák megváltozásához, és 
miként lehet ezeket ösztönözni és 
felerősíteni. A helyi kezdeményezésű on-
line és megosztott platformok, amelyek 
polgárok hálózatait hozzák létre, és 
amelyek lehetővé teszik a polgárok 
számára az együttműködést, valamint a 
társadalmi, politikai és környezeti 
összefüggések széleskörű tudatosságán 
alapuló megoldások közös létrehozását, 
hatékony eszközei lehetnek az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek a 
támogatásában. Ugyancsak támogatni kell 
az IKT használatára vonatkozó 
hálózatépítést és kísérletezést a tanulási 
folyamatok javítása érdekében, valamint 
támogatni kell a társadalmi innovátorok és
társadalmi vállalkozók hálózatait.

A szociális innováció új árukat, 
szolgáltatásokat, folyamatokat és 
modelleket generál, amelyek eleget tesznek 
a társadalmi igényeknek és új társadalmi 
kapcsolatokat hoznak létre. Fontos 
megérteni, hogy a szociális innováció és 
kreativitás miként vezethet a jelenlegi 
struktúrák és politikák megváltozásához, és 
miként lehet ezeket ösztönözni és 
felerősíteni. A helyi kezdeményezésű on-
line és megosztott platformok, amelyek 
polgárok hálózatait hozzák létre, és 
amelyek lehetővé teszik a polgárok 
számára az együttműködést, valamint a 
társadalmi, kulturális, politikai és 
környezeti összefüggések széleskörű 
tudatosságán alapuló megoldások közös 
létrehozását, hatékony eszközei lehetnek az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek a 
támogatásában. Ugyancsak támogatni kell 
az IKT használatára vonatkozó 
hálózatépítést és kísérletezést a tanulási 
folyamatok javítása érdekében, valamint 
támogatni kell a társadalmi innovátorok, 
valamint a társadalmi és kulturális
vállalkozók hálózatait.

Módosítás 28
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja a 
társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. Tudományosan 
képzett, felelősségteljes és kreatív 
társadalom kerül majd kinevelésre a 
megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A nemek közötti egyenlőséget 
elsősorban a kutatóintézmények 
szervezetében történő változások, valamint 
a kutató tevékenységek tartalmának és 
tervezésének támogatása fogja elősegíteni.
A tudás tudományos közösségekben és 
szélesebb közönség körében történő 
körforgásának javítása érdekében az 
államilag finanszírozott kutatási 
eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználása továbbfejlesztésre kerül. Az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai keret.

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja a 
társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. Tudományosan 
képzett, felelősségteljes és kreatív 
társadalom kerül majd kinevelésre a 
megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A diszkriminációmentesség elvét és 
a nemek közötti egyenlőséget elsősorban a 
kutatóintézmények szervezetében történő 
változások, valamint a kutató 
tevékenységek tartalmának és tervezésének 
támogatása fogja elősegíteni. A tudás 
tudományos közösségekben és szélesebb 
közönség körében történő körforgásának 
javítása érdekében az államilag 
finanszírozott kutatási eredmények 
hozzáférhetősége és felhasználása 
továbbfejlesztésre kerül. Az érintett 
nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai keret.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 6.3.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, a 
jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, társadalmi 
elfogadottságuk és az alapvető jogok 
tiszteletben tartása szempontjából fogják 
kifejleszteni és tesztelni. Kutatások fogják 
alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális tagjelölt 
országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, a 
jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, társadalmi 
elfogadottságuk és az alapvető jogok 
tiszteletben tartása szempontjából fogják 
kifejleszteni és tesztelni. Kutatások fogják
alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális tagjelölt 
országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés, valamint a 
kultúrák közötti megfelelő párbeszéd 
kialakítása révén.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 6.3.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. A 
kutatások valós időben fogják megelőzni 
észlelni és kezelni az informatikai 
támadásokat több domain és joghatóság 

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. A 
kutatások valós időben fogják megelőzni 
észlelni és kezelni az informatikai 
támadásokat több domain és joghatóság 
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között, és meg fogják védeni a kritikus 
fontosságú IKT-infrastruktúrákat. A 
digitális társadalom együtt fejlődik az 
Internet folyamatosan változó 
felhasználásaival és visszaéléseivel, a 
közösségi kapcsolattartás új formáival, új 
mobil és helyhez kötött szolgáltatásokkal 
és a „dolgok Internetének” a 
megjelenésével. Ez új típusú kutatást 
követel meg, amelyet a megjelenő 
alkalmazások, használati formák és a 
társadalmi trendek kell, hogy elindítsanak.
Gyors kutatási kezdeményezésekre lesz 
szükség, beleértve proaktív K+F téren, 
hogy gyors válaszokat lehessen adni a 
bizalmat és a biztonságot érintő új jelenlegi 
fejleményekre.

között, és meg fogják védeni a kritikus 
fontosságú IKT-infrastruktúrákat. A 
digitális társadalom együtt fejlődik az 
Internet folyamatosan változó 
felhasználásaival és visszaéléseivel (külön 
technológiai kutatásra van szükség többek 
között az Interneten jelen lévő 
gyermekpornográfia felszámolását 
lehetővé tevő eszközök tekintetében), a 
közösségi kapcsolattartás új formáival, új 
mobil és helyhez kötött szolgáltatásokkal 
és a „dolgok Internetének” a 
megjelenésével. Ez új típusú kutatást 
követel meg, amelyet a megjelenő 
alkalmazások, használati formák és a 
társadalmi trendek kell, hogy elindítsanak.
Gyors kutatási kezdeményezésekre lesz 
szükség, beleértve proaktív K+F téren, 
hogy gyors válaszokat lehessen adni a 
bizalmat és a biztonságot érintő új jelenlegi 
fejleményekre.
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