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RÖVID INDOKOLÁS

A Horizont 2020 intézkedéscsomag a kutatás és innováció uniós támogatását szabályozó 
egyetlen egységes keretprogramot hoz létre a 2014–2020 időszakra.

Átfogó célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
végrehajtásának elősegítése; az alapkutatás és a piaci innováció közötti kapcsolat 
megerősítése; a kkv-k részvételének megerősítése és a részvételükre vonatkozó szabályok 
egyszerűsítése.

Az előadó véleménye szerint a Fejlesztési Bizottság leglényegesebb aggodalmai a társadalmi 
kihívásokról szóló III. részben foglaltakkal kapcsolatosak. Ez a rész olyan különböző 
területekkel foglalkozik mint az egészségügy, az élelmezésbiztonság, a biológiai sokféleség, 
az éghajlatváltozás, valamint az erőforrás- és energiahatékonyság, és hangsúlyozza a több 
területet átfogó nemzetközi együttműködést, miközben kifejezetten elismeri a társadalmi 
kihívások globális jellegét. A három rész közül ehhez tartozik a legnagyobb költségvetési 
előirányzat.

A Bizottság javaslata számos üdvözlendő elemet tartalmaz, ilyen például az alapkutatásoktól 
az innováción át a piaci forgalmazásig terjedő teljes folyamat támogatása. A társadalmi 
kihívások nemzetközi jellegének hangsúlyozása szintén üdvözlendő, ezt azonban pontosítani 
kell, illetve meg kell erősíteni.

Az előadó a módosításokat a következő prioritások köré rendezte:

 annak biztosítása, hogy a Horizont 2020 keretprogram a fejlődő országbeli szereplők 
előtt is nyitva álljon a projektekben és cselekvésekben való részvétel és a projektek 
eredményeihez való hozzáférés tekintetében egyaránt, valamint hogy a rendelet 
elkerülje az „erődítmény Európa” jellegű hangvételt; 

 az „Egészségügy, demográfiai változások és jólét” cím alatt részletezett társadalmi 
kihívások keretében előirányzott cselekvésekben rejlő lehetőségek megerősítése a 
sürgető globális egészségügyi kihívások kezeléséhez való hozzájárulás, különösen a 
szegénységgel összefüggő és elhanyagolt fertőző betegségek elleni fellépés érdekében; 
az előadó azt kívánja elérni, hogy ezen egészségügyi költségvetés meghatározott 
részét a szegénységgel összefüggő és elhanyagolt valamennyi betegségek elleni 
fellépésre fordítsák; 

 az Unió külpolitikai és fejlesztési politikai prioritásai és kötelezettségei 
figyelembevételének biztosítása, különösen az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, 
valamint az erőforrás- és energiahatékonyság területén, külön emlékeztetve az 
űrkutatás szerepére e kihívások megválaszolásában.

Mindez az Unió és harmadik országbeli partnereinek kölcsönös előnyét szolgálja, és egyben 
megfelel a politikák fejlesztési célú koherenciája elvének is. Emellett a kutatási 
együttműködések az együttműködésnek azt a formáját testesítik meg, amely azon országok, 
különösen a közepes jövedelmű országok számára lenne hasznos, amelyek a 2014–2020-as 
időszakra szóló fejlesztési együttműködési eszköz szerint már nem részesülhetnek kétoldalú 
uniós támogatásban.  
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MÓDOSÍTÁS

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

Módosítás 1

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, 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 mind az uniós, mind a 
társult és harmadik országbeli
egyetemeket, kutatóközpontokat, ipart és 
azon belül különösen a kkv-kat 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.

Módosítás2

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

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

társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs folyamatban, és meg kell 
könnyítenie részvételüket a „Horizont 
2020” keretprogram tevékenységeiben; 
elő kell mozdítania a tudományok 
oktatását; világszerte biztosítania kell az 
etikai jogszabályok tiszteletben tartását, 
valamint a legmagasabb szintű etikai 
normák kialakítását és betartását; 
fokoznia kell a közfinanszírozásban 
részesülő kutatások eredményeihez való 
hozzáférést és ezen eredmények ismételt 
felhasználását, különös tekintettel a
tudományos publikációkra és adatokra; 
olyan felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket, valamint 
irányítási keretet kell kidolgoznia, 
amelyek választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira,
erősítve ez utóbbiak részvételét a
„Horizont 2020” keretprogram kutatási 
prioritásainak megállapításában.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden kutatás és innováció a világ 
különböző részein élő tudósok, 
kutatóintézetek, vállalkozások és polgárok 
azon képességére épít, hogy – a 
szellemitulajdon-jogok egyidejű 
tiszteletben tartása mellett – nyíltan 
hozzáférhessenek a tudományos 
információkhoz, megoszthassák és 
felhasználhassák azokat. Ez különösen 
fontos azon fejlődő országok szereplői 
szempontjából, amelyekben meg kell 
erősíteni a helyi kutatási kapacitásokat, és 
amelyek uniós partnerekkel történő 
együttműködése segítheti a közös globális 
kihívások kezelését és hozzájárulhat az 
uniós kutatási kiválósághoz. Az ismeretek 
terjesztésének és hasznosításának 
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fokozása érdekében általános szabállyá 
kell tenni azon tudományos 
publikációkhoz való – a hetedik 
keretprogramban már szereplő –
ingyenes, nyílt hozzáférést, amelyek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
közfinanszírozásában részesülnek. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
ezenkívül elő kell mozdítania a 
közfinanszírozásban részesülő kutatás 
során keletkezett vagy gyűjtött más 
tudományos adatokhoz való nyílt 
hozzáférést azzal a céllal, hogy 2020-ra 
főszabállyá váljon az ilyen adatokhoz való 
nyílt hozzáférés.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével. A 
Helsinki Nyilatkozatban foglaltakhoz 
hasonló etikai elvek értelmében az 
embereken végzett, közfinanszírozásban 
részesülő kutatás során keletkezett vagy 
gyűjtött tudományos adatokat attól 
függetlenül nyilvánosságra kell hozni, 
hogy a kutatásra Európában vagy a világ 
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más részén kerül-e sor.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal mint az
egészségügy, oktatás, a világűr, a 
környezetvédelem, az energiarendszer 
fenntarthatósága, a versenyképesség és a 
kkv-k, a belső biztonság, a kultúra és a 
média, továbbá a kohéziós politikai 
alapokkal és a vidékfejlesztési politikával, 
melyek különösen alkalmasak arra, hogy 
az intelligens szakosodás stratégiái 
keretében megerősítsék a nemzeti és a 
regionális szintű kutatási és innovációs 
képességeket. Az Unió külpolitikai 
cselekvési és fejlesztési programjaival 
történő szinergiák kialakítása egyúttal 
elősegíti, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram a lehető legnagyobb hatást 
érje el, miközben megfelel a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának az 
EUMSZ 208. cikkében foglalt elvének.

Módosítás 6

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 

(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 
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támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

támogató nemzetközi, nemzeti és regionális 
programokkal.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki A „Horizont 2020” 
keretprogramnak hozzá kell járulnia az 
Unió fenntartható fejlődés területén tett
nemzetközi kötelezettségvállalásaihoz, 
különösen a millenniumi fejlesztési célok
és azok nemzetközileg elfogadott későbbi 
kiigazításainak teljesítéséhez.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére, ösztönözve a 
fejlődő országokból származó kutatók 
részvételét is.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az embereken végzett,
közfinanszírozásban részesülő kutatás 
során – például a klinikai vizsgálatok 
keretében – keletkezett vagy gyűjtött 
tudományos adatokat nyilvánosságra kell 
hozni és hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Civil társadalmi szervezetek

(1) A „Horizont 2020” keretprogramon 
belül különös figyelmet kell fordítani a 
civil társadalmi szervezetek (köztük a 
fejlesztési együttműködés területén 
működők) megfelelő részvételére és az 
innováció ezekre gyakorolt hatásaira. Az 
értékelési és nyomon követési 
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intézkedések részeként a civil társadalmi 
szervezetek (köztük a fejlesztési 
együttműködés területén működők) 
részvételét mennyiségi és minőségi 
szempontból értékelni kell.
(2) Különös figyelmet kell fordítani a 
„Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozásnak a civil társadalmi 
szervezetekkel (köztük a fejlesztési 
együttműködés területén működőkkel) 
való szélesebb körű megismertetésére és e 
finanszírozás igénybevételének 
elősegítésére irányuló kezdeményezésekre. 
E célra a Horizont 2020 keretprogramot 
és a strukturális alapokat is beleértve más 
uniós finanszírozási programokat kell 
felhasználni.
(3) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása, programozása, nyomon 
követése és értékelése során konzultációt 
kell folytatni a civil társadalmi 
szervezetekkel (köztük a fejlesztési 
együttműködés területén működőkkel).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje és a szükséges 
források nagyságrendje indokolja;

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; egyéb meglévő innovatív kutatási 
és innovációs partnerségek, például a 
termékfejlesztési partnerségek, valamint 
a(z) XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának v. vagy vii. alpontja szerinti 
finanszírozó szervek részére. A 
partnerségeknek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
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hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje, valamint a globális 
természetű társadalmi kihívások;

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében létrejött vagy finanszírozott, 
köz- és magánszféra közötti 
partnerségekkel kapcsolatos részvételi és 
terjesztési szabályoknak teljes mértékben 
meg kell felelniük a(z) XX/XX/EU 
rendeletben [pénzügyi rendelet], valamint 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [a Horizont 
2020 keretprogramban való részvétel és 
terjesztés szabályai] foglalt szabályoknak 
és az ott előírt bármely eltérésnek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 
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szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A
„Horizont 2020” keretprogramon belül a
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködést különösen a következő 
célkitűzések elérése céljából kell 
előmozdítani:

szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködést különösen a következő 
célkitűzések elérése céljából kell 
előmozdítani és beépíteni a 
„Horizont 2020” keretprogramba:

Módosítás 15

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 Uniónak a fejlesztési 
politikáról szóló európai konszenzusban 
és a változtatási programban 
meghatározott külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen, hozzájárulva a 
fenntartható fejlesztés területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások és 
különösen a millenniumi fejlesztési célok 
és azok nemzetközileg megállapított 
későbbi kiigazításainak teljesítéséhez.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Célzott cselekvéseket kell végrehajtani
az együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 

(2) Célzott cselekvéseket kell végrehajtani 
az együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
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technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, fejlesztési szükségleteit,
valamint a várható hatást. Ezek magukban 
foglalják a fejlődő országok kutatási 
kapacitásának megerősítését célzó 
intézkedéseket, valamint – többek között 
az egészségügy, beleértve az elhanyagolt 
betegségekre és járványokra irányuló 
kutatást is, a mezőgazdaság, a halászat és 
a környezetvédelem területén – az ezen
országok különleges igényeire 
összpontosító együttműködési fellépéseket.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását és a harmadik 
országokkal való együttműködésre adódó 
lehetőségeket, valamint a harmadik 
országok szellemitulajdon-rendszerének 
esetleges hiányosságait.

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak, többek között a 
külpolitikának és fejlesztési politikának az
alakulását és a harmadik országokkal való 
együttműködésre adódó lehetőségeket, 
valamint a harmadik országok 
szellemitulajdon-rendszerének esetleges 
hiányosságait.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koordinációs politikák ezenfelül a 
migrációs, menekültügyi és fejlesztési 
politikákkal karöltve azon dolgoznak, 
hogy megelőzzék a fejlődő országokból 
történő „agyelszívás” jelenségét.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Az Európai Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram vonatkozásában tájékoztató 
és kommunikációs cselekvéseket hajt 
végre, beleértve a támogatott projektekre 
és eredményekre vonatkozó 
kommunikációs intézkedéseket is. Az 
ismeretek áramlásának és kiaknázásának 
fokozása és a kutatási erőfeszítések 
maximális hatékonysága érdekében 
főszabállyá kell tenni az azon tudományos 
publikációkhoz való szabad és nyílt – már 
a hetedik keretprogramban is szereplő –
hozzáférést, amelyek a Horizont 2020 
keretprogram közfinanszírozásában 
részesülnek. Támogatni és tesztelni kell a 
„Horizont 2020” keretprogram által 
finanszírozott kutatás keretében előállított 
vagy összegyűjtött tudományos adatokhoz 
való ingyenes, nyílt hozzáférést. A 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kommunikációra szánt költségvetés az 
Unió politikai prioritásairól folytatott 
szervezeti kommunikáció fedezéséhez is 
hozzájárul, amennyiben e prioritások 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat, például a fejlődő vagy 
egyéb harmadik országokból származó 
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kutatókat érintő – kezdeményezések;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra. E tevékenységek 
finanszírozása során nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni az innovatív 
kutatásfinanszírozási eszközök – például 
az innovációs díjak – alkalmazására.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 15 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások globális jellegére, valamint e 
kihívásoknak az Unió külpolitikájával és 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival való 
szoros kapcsolatára való tekintettel a 
harmadik országokkal történő stratégiai 
együttműködés az egyes kihívások szerves 
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részét képezi. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

(A bizottsági szöveg I. melléklete 16. bekezdésének utolsó része módosult, és 15(a) (új) 
bekezdésként illeszkedik a szövegbe.)

Módosítás 23

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, 
beleértve az oktatáshoz és a szociális, 
valamint kulturális jogokhoz való 
hozzáférés kérdéseit is. 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.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 



AD\911727HU.doc 17/34 PE489.624v02-00

HU

kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, támogatva a fejlődő 
országokból származó fiatal kutatókat,
valamint a legjobb kutatók támogatására 
irányuló nemzeti politikák és intézményi 
gyakorlat célzott javítására.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
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.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
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, lehetőséget 
kínálva a kutatók számára arra, hogy a 
harmadik országok magas szintű kutatási 
intézményeinél képzésben vegyenek részt 
és bővítsék ismereteiket. Támogatást kell 
továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3.3 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 való 
együttműködést, és különösen meg kell 
erősíteni az Unió, valamint a közepes 
jövedelmű és a fejlődő országok közötti 
tudományos partnerségeket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4.3 c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomon követési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.
Támogatást kell nyújtani az európai 
kutatási infrastruktúrák számára a 
nemzetközi kapcsolatokra irányuló 
tevékenységeikhez, valamint konzultálni 
kell velük a nemzetközi kutatási 
együttműködésre vonatkozó európai 
stratégia kialakításának folyamata során.

Módosítás 28
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4.3 pont – c pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell továbbá – például az 
Afrika–EU közös stratégia részeként – a 
fejlődő országokkal létrejött, kutatási 
infrastruktúrára vonatkozó 
partnerségekkel.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megvalósuljanak az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezéseinek –
nevezetesen az Innovatív Unió, az 
Erőforrás-hatékony Európa, az Iparpolitika 
a globalizáció korában, az európai digitális 
menetrend céljai. Mindezek hozzájárulnak 
továbbá az űrkutatás, az egészségügy, a 
környezetvédelem, az energia és az 
élelmezésbiztonság területét érintő uniós 
politikai célkitűzésekhez és nemzetközi 
kötelezettségvállalásokhoz. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel és az éghajlatváltozáshoz 
hasonló globális kihívásokkal foglalkozik, 
továbbá megszilárdítja az Unió pozícióját a 
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űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása
érdekében. Mindezen túlmenően az 
űrkutatásból származó információk 
felhasználására épülő, kapcsolódó
(downstream) innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások a növekedés és a 
munkahelyteremtés jelentős forrásai.

nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása 
érdekében. Mindezen túlmenően az 
űrkutatásból származó információk 
felhasználására épülő, kapcsolódó
(downstream) innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások a növekedés és a 
munkahelyteremtés jelentős forrásai, és 
hozzájárulnak például a humanitárius 
válságok kezelésével és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos uniós 
külpolitikai célkitűzések és nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
fejlesztésének fontos, de gyakran 
láthatatlan tényezője. Az európai, nemzeti 
és regionális szinten zajló politikaformálás 
és -végrehajtás egyre inkább függ a 
világűrből származó információktól. A 
globális űrágazat gyors ütemben fejlődik, 
és új térségekbe terjeszkedik (például 
Kínába és Dél-Amerikába). Az európai 
ipar jelenleg a kereskedelmi és tudományos 
célokat szolgáló, első osztályú műholdak 
jelentős exportőre. A fokozódó globális 

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
fejlesztésének fontos, de gyakran 
láthatatlan tényezője. Az európai, nemzeti 
és regionális szinten zajló politikaformálás 
és -végrehajtás egyre inkább függ a 
világűrből származó információktól. A 
globális űrágazat gyors ütemben fejlődik, 
és új térségekbe terjeszkedik (például
Afrikába, Kínába és Dél-Amerikába). Az 
európai ipar jelenleg a kereskedelmi és 
tudományos célokat szolgáló, első osztályú 
műholdak jelentős exportőre. A fokozódó 
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verseny fenyegeti Európa e téren kivívott 
pozícióját. Európának tehát érdekében áll, 
hogy űripara ezen az éles versennyel 
jellemzett piacon is tovább virágozzon. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a 
földtudományok és a csillagászat terén az 
utóbbi évtizedekben elért legjelentősebb 
tudományos áttörések némelyike az 
európai tudományos műholdakról 
származó adatoknak volt köszönhető.
Figyelemmel erre az egyedülálló 
kapacitásra, az európai űrágazat 
kulcsfontosságú szerepet játszik az Európa 
2020 stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében.

globális verseny fenyegeti Európa e téren 
kivívott pozícióját. Európának tehát 
érdekében áll, hogy űripara ezen az éles 
versennyel jellemzett piacon is tovább 
virágozzon. Fontos megjegyezni azt is, 
hogy a földtudományok és a csillagászat 
terén az utóbbi évtizedekben elért 
legjelentősebb tudományos áttörések 
némelyike az európai tudományos 
műholdakról származó adatoknak volt 
köszönhető. Figyelemmel erre az 
egyedülálló kapacitásra, az európai
űrágazat kulcsfontosságú szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában azonosított 
kihívások kezelésében.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak.
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani.
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra.
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak.
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani.
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra, és 
amely a külföldi piacok felé való nyitás 
során olyan politikát folytat, amely 
figyelmet fordít a vállalkozások 
társadalmi felelősségvállalására, 
különösen, ha a vállalkozások fejlődő 
országban működnek. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a szolgáltatásokat, a nem 
technológiai és a társadalmi innovációkat.
A cél a kkv-k innovációs potenciáljának 
fejlesztése és kiaknázása azáltal, hogy 
kitöltjük a korai szakaszban végrehajtott 
nagy kockázatú kutatás és innováció 
finanszírozásában keletkezett rést, valamint 
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ösztönözzük az innovációt és fokozzuk a 
kutatási eredmények magánszektorban 
történő forgalmazását.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 4 bekezdés

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 kutatás innovatív 
finanszírozási és terjesztési modelljei – így 
az innovációs díj – elengedhetetlenek e 
társadalmi kihívások kezeléséhez és 
ahhoz, hogy Európa és a világ többi 
részének kutatói a lehető legaktívabb és 
leghatékonyabb módon járulhassanak 
ehhez hozzá.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális 
problémát jelentenek: ezekre vezethető 
vissza a világszinten betegség miatt 
elvesztett 1,5 millió életév 41%-a, 
amelyből 8% Európára jut. Fel kell 
készülni továbbá az újonnan fellépő 
járványokra és az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia 

A fertőző betegségekre (köztük a
HIV/AIDS-re, a gümőkórra, a maláriára 
és az elhanyagolt betegségekre) vezethető 
vissza a valamilyen fogyatékossággal leélt,
világszinten 1,5 milliárd életév 41%-a, 
amelyből 8% Európára jut. Fel kell 
készülni továbbá az új és az újból fellépő 
járványokra és az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia 
fokozódására. E tekintetben – az 



AD\911727HU.doc 23/34 PE489.624v02-00

HU

fokozódására. állategészségügyre összpontosító más 
támogatott tevékenységekkel egyetemben 
– figyelmet érdemel a zoonózisok különös 
területe.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára a lehető legmagasabb 
szintű egészség érdekében világszerte
biztosítanunk kell a hatékony és szakszerű 
ellátáshoz való hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
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használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
hosszú időszakot felölelő kohors
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése, 
az „-omika” végződésű technológiák 
klinikai alkalmazása vagy az IKT-
alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a ritka betegségek 
kezelése, és az életvitelt segítő, illetve az 
önálló életvitelt lehetővé tevő megoldások 
biztosítása révén.

használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
kutatók közötti nemzetközi együttműködés 
a szükséges kritikus tömeg és szakértelem 
megszerzése érdekében, a hosszú időszakot 
felölelő kohors vizsgálatok és klinikai 
vizsgálatok végzése, az „-omika” 
végződésű technológiák klinikai 
alkalmazása vagy az IKT-alkalmazásoknak 
az egészségügyi ellátásban való 
hasznosítása, vagyis az e-egészségügy. A 
népesség egyes konkrét csoportjainak 
igényei szintén integrált megközelítést 
alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a szegénységhez 
köthető, elhanyagolt, ritka és nem fertőző
betegségek diagnosztizálása, megelőzése 
és kezelése, és az életvitelt segítő, illetve az 
önálló életvitelt lehetővé tevő megoldások 
biztosítása révén.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénységgel összefüggő és 
elhanyagolt betegségek globális problémát 
jelentenek, és a kutatási hiányosságokat a 
betegek szükségleteihez igazított innováció 
révén kell pótolni. Az ilyen új és újból 
fellépő fertőző betegségek növekvő 
előfordulása az európai régióban – ami 
gyakorta az éghajlatváltozás és a globális 
népességvándorlás következménye – és az 
antimikrobiális rezisztencia fokozódása 
tovább erősítik egy átfogó, nemzetközileg 
összehangolt megközelítés, illetve a 
világszerte évente több millió ember 
halálát okozó ilyen betegségekre irányuló 
kutatás-fejlesztés állami támogatásának 
szükségességét.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű fellépések hatásának 
maximalizálása érdekében a kutatási és 
innovációs tevékenységek teljes spektruma 
támogatáshoz fog jutni: az alapkutatástól 
kezdve az ismeretek nagyszabású, 
magánberuházásokat mozgósító kísérleti és 
demonstrációs tevékenységek során való 
hasznosításán keresztül az új termékek, 
szolgáltatások, igényekhez igazítható – és 
szükség esetén interoperábilis és 
meghatározott szabványok és/vagy közös 
iránymutatásokon alapuló – megoldások 
közbeszerzéséig és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéséig. Az 
európai szintű, összehangolt fellépés hozzá 
fog járulni az EKT folyamatos 
fejlődéséhez, és szükség szerint
kapcsolódni fog az „Egészségügy a 
növekedésért” program és az aktív és 
egészséges időskor kérdéskörével 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
keretében kidolgozásra kerülő
tevékenységekhez.

Az uniós szintű fellépések hatásának 
maximalizálása érdekében, valamint a 
célból, hogy célkitűzéseihez hosszú távú 
előnyök is tartozzanak, a kutatási és 
innovációs tevékenységek teljes spektruma 
támogatáshoz fog jutni: az alapkutatástól 
kezdve az ismeretek nagyszabású, 
magánberuházásokat mozgósító kísérleti és 
demonstrációs tevékenységek során való 
hasznosításán keresztül az új termékek, 
szolgáltatások, igényekhez igazítható – és 
szükség esetén interoperábilis és 
meghatározott szabványok és/vagy közös 
iránymutatásokon alapuló – megoldások 
közbeszerzéséig és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéséig. Ez az
európai szintű, összehangolt fellépés hozzá 
fog járulni az EKT folyamatos 
fejlődéséhez, és szükség szerint kiegészíti 
és szinergiákat hoz létre az „Egészségügy 
a növekedésért” program és az aktív és 
egészséges időskor kérdéskörével 
foglalkozó európai innovációs partnerség, 
az Unió globális egészségügyben betöltött 
szerepéről szóló tanácsi következtetések, 
valamint az Unió külpolitikai programjai 
és a globális egészségügy területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak
keretében kidolgozásra kerülő
tevékenységekkel.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 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 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel, az 
éghajlatváltozással és a szegénységgel
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; új és hatékonyabb védőoltások, 
terápiák és kezelések kifejlesztése; a 
számítógépes (úgynevezett „in silico”) 
gyógyászat alkalmazása a betegségek 
kezelésének és előrejelzésének javítása 
érdekében; megfelelő kezelések 
kifejlesztése és a betegségek gyógyítása; a 
klinikai gyakorlat során szerzett ismeretek 
innovatív, igényekre szabható 
tevékenységekké való alakítása, beleértve a 
pszichoszociális szempontokat is; a 
szabályozási eljárások fejlesztése és a 
hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek 
támogatása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb összegyűjtése és
felhasználása; egységes adatelemzési 
módszerek; egészséges és 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 egészségügyi 
különbségek és egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
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döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén, különösen a 
kutatásfinanszírozással és a kutatási 
eredmények terjesztésével kapcsolatban az 
ismeretek megosztása érdekében, ami 
megkönnyíti és felgyorsítja majd az 
innovációt e területeken. Mindezen 
tevékenységeknek megfelelően alá kell 
támasztaniuk a nemeken alapuló 
elemzést.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai egészségügyi ellátás jövőjét 
érintő kihívások kezelése és a fent említett 
célkitűzések elérése érdekében megfelelő 
uniós finanszírozást kell nyújtani az e 
területtel kapcsolatos kutatási és 
innovációs tevékenységek számára.  

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
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2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok.
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez.
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell fenntartható és
elegendő mennyiségű nyersanyagot, 
energiát és ipari terméket biztosítania és 
versenyképességét fenntartania, hogy a 
fosszilis szenet tartalmazó erőforrások 
mennyisége csökken (a kőolaj kitermelése 
és a cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok.
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez.
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós A kutatás és az innováció az uniós 
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szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a globális 
élelmezésbiztonság, a biológiai sokféleség 
és a fenntartható fejlődés terén 
nemzetközileg elfogadott 
kötelezettségvállalások, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben az alapkutatástól az 
innovációig terjedő teljes folyamat jobban 
beépül az uniós szakpolitikákba, az nagy 
mértékben növelni fogja azok európai 
hozzáadott értékét, multiplikátor hatást fejt 
ki, növeli a kutatás és az innováció 
társadalmi jelentőségét, egészséges 
élelmiszereket biztosít és elősegíti a 
termőfölddel, a tengerekkel és az 
óceánokkal való fenntartható gazdálkodás 
és a bioalapú piacok továbbfejlesztését.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – a pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A cél az elegendő mennyiségű élelmiszer, 
takarmány, biomassza és egyéb nyersanyag
globális biztosítása, és hogy mindeközben
megőrizzük a természeti erőforrásokat az 
Európai Unión belül és kívül egyaránt, 
erősítsük az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz és 
enyhítsük annak hatásait, valamint 
küzdjünk a fejlődő országok 
földterületeinek felvásárlása ellen. A 
tevékenységek a globálisan fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.
Figyelmet kell fordítani az állatállomány 
egészségére és kezelésére, beleértve az 
oltásokat és a betegségek, köztük a trópusi 
betegségek kezelését is.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi színteret illetően az uniós 
szintű cselekvés biztosítja azt a kritikus 
tömeget, amely felkelti a piac technológiai 
éllovasainak érdeklődését és előmozdítja 
az uniós célok elérését segítő nemzetközi 
partnerségek ügyét. Kölcsönös előnyök és 
érdekazonosság esetén a nemzetközi 
partnerek számára megkönnyíti az Unióval 
való együttműködést a közös cselekvés 
kidolgozásában.

A nemzetközi színteret illetően az uniós 
szintű cselekvés biztosítja azt a kritikus 
tömeget, amely felkelti a piac technológiai 
éllovasainak érdeklődését és előmozdítja 
az uniós célok elérését segítő nemzetközi 
partnerségek ügyét. Kölcsönös előnyök és 
érdekazonosság esetén a nemzetközi 
partnerek számára megkönnyíti az Unióval 
való együttműködést a közös cselekvés 
kidolgozásában. Ebben a tekintetben 
külön figyelmet fordítanak az energiához 
való általános hozzáféréssel, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
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alkalmazkodással és hatásainak 
mérséklésével kapcsolatos uniós 
kezdeményezésekre és nemzetközi 
kötelezettségvállalásokra.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 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 
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.

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 
inkább stratégiai és nyitott megközelítését 
kívánja meg, a nemzetközi együttműködést 
elősegítő és támogató célzott lépésekkel.
Végül, mivel a biztonsági politikáknak 
kölcsönhatásban kell állniuk a különböző 
társadalmi politikákkal, a biztonságkutatás 
társadalmi dimenziója is e kihívás fontos 
aspektusa lesz.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.2 pont – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a harmadik országokkal történő 
koherens és hatékony együttműködés 
előmozdítása.

d) a harmadik országokkal történő 
koherens és hatékony együttműködés 
előmozdítása, beleértve a kutatási 
eredményekhez és információkhoz való 
hozzáférést is.
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